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I. JOHDANTO

Valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunnan1 rooli poikkeaa hieman Euroopan parlamentin muiden
valiokuntien rooleista. Valiokunnan toimivaltaan kuuluvilla aloilla tehtävän lainsäädäntötyön
lisäksi sen velvollisuuksiin kuuluu tehtäviä, joita voidaan parhaiten kuvata monialaisiksi tai
institutionaalisiksi. Euroopan parlamentin toimivallan vahvistuminen Lissabonin sopimuksen
voimaantulon jälkeen on entisestään korostanut näiden erityisvaltuuksien, jotka liittyvät
valiokunnan erityiseen tehtävään oikeudellisen asiantuntemuksen tarjoajana, merkitystä.
Tämä rooli näkyy myös vaalikauden aikana muille valiokunnille laadituissa yli sadassa
lausunnossa.2

Valiokunnan monialaiset velvollisuudet liittyvät unionin
lainsäädännön tulkitsemiseen ja soveltamiseen; Euroopan
unionin säädösten yhdenmukaisuuteen primaarioikeuden
kanssa ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden
noudattamiseen; unionin oikeuden yksinkertaistamiseen,
etenkin lainsäädäntöehdotuksiin sen viralliseksi
kodifioimiseksi ja uudelleenlaatimiseksi, sekä kansainvälisen
lainsäädännön tulkitsemiseen ja soveltamiseen siltä osin kuin
se koskee Euroopan unionia. Valiokunta käsittelee myös
yleisiä kysymyksiä, jotka liittyvät toimivallan siirtämiseen
komissiolle unionin säädösten täytäntöönpanoa varten.

Sen institutionaaliset tehtävät liittyvät oikean oikeusperustan
valitsemiseen unionin säädöksille ja parlamentin oikeuksien
ja erivapauksien oikeudelliseen suojaamiseen, mukaan luettuna parlamentin osallistuminen
Euroopan unionin tuomioistuimessa ja yleisessä tuomioistuimessa käsiteltäviin kanteisiin.
Valiokunta vastaa myös asioista, jotka liittyvät parlamentin jäsenten erioikeuksiin ja
vapauksiin sekä jäsenten valtakirjojen tarkastamiseen. Lisäksi tämän institutionaalisen roolin
voidaan katsoa näkyvän valiokunnan lainsäädäntövallassa, joka koskee Euroopan
parlamentin jäsenten asemaa koskevia sääntöjä, Euroopan unionin virkamiesten ja muun
henkilöstön henkilöstösääntöjä sekä Euroopan unionin tuomioistuimen organisaatiota ja
perussääntöä.

Valiokunnan lainsäädäntövalta kattaa unionin lainsäädännön siviilioikeuden ja riita-asioiden
aloilla, mukaan luettuna kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeudellinen yhteistyö
siviiliasioissa; sopimusoikeuden; yritysoikeuden; teollis- ja tekijänoikeudet, mukaan lukien
suhteet sisämarkkinoilla toimivaan yhdenmukaistamisvirastoon, sekä hallinto-oikeuden.
Valiokunta vastaa myös ympäristövastuusta ja ympäristörikoksista langetettavista
seuraamuksista sekä uuteen tekniikkaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä soveltaen
valiokuntien yhteistyömenettelyä niiden valiokuntien kanssa, joilla on pääasiallinen
toimivalta kyseisillä aloilla.

1 Ks. työjärjestyksen liite VI, osa XVI, toistettu liitteessä I.
2 Ks. liite II.
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Asiakirjan tarkoitus

Tässä asiakirjassa on tarkoitus antaa järjestelmällinen yleiskuva valiokunnan työstä
seitsemännellä vaalikaudella eli vuosina 2009–2014. Siinä käsitellään vuorotellen kutakin
valiokunnan toimivaltaan kuuluvista aloista keskittyen kohokohtiin ja määrittäen politiikat,
joita valiokunta on pyrkinyt edistämään vaalikauden aikana.

Sen lisäksi, että asiakirjassa määritetään i) valiokunnan toimintapuitteet yhdessä niiden
työjärjestyksen säännösten kanssa, jotka käsittelevät valiokunnan toimivallan käyttämistä,
asiakirjan liitteissä luetellaan ii) seitsemännellä vaalikaudella hyväksytyt mietinnöt ja
lausunnot, iii) pidetyt kuulemiset, iv) valtuuskunnat, v) teetetyt selvitykset ja vi) valiokunnan
jäsenet.
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II. LAINSÄÄDÄNTÖTYÖ JA POLIITTISET KYSYMYKSET

1. Oikeudellinen yhteistyö siviiliasioissa ja siviilioikeus

1.1 Tukholman ohjelma

Eurooppa-neuvosto hyväksyi Tukholman ohjelman3 vuonna 2010. Ohjelman tarkoitus oli
asettaa joukko tavoitteita, joihin pyrittäisiin ohjelman päättymiseen vuonna 2014 mennessä
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamiseksi. Tämä johtuu siitä, että
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen on entistä tärkeämpää varmistaa, että
Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan unionin tuomat käytännön hyödyt jokapäiväisessä
elämässään; vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on tässä mielessä erityisen
merkittävä.

Parlamentti esitti alustavan kantansa Tukholman ohjelmaan 25. marraskuuta 2009
antamassaan päätöslauselmassa4 ohjelmasta yleensä ja 23. marraskuuta 2010 antamassaan
päätöslauselmassa5 ohjelman yksityis-, kauppa- ja perheoikeuteen sekä kansainväliseen
yksityisoikeuteen liittyvistä näkökohdista. Komissio laati toimintasuunnitelman Tukholman
ohjelman täytäntöönpanosta 20. huhtikuuta 20106.

Kun Tukholman ohjelman toteutuskausi oli puolessavälissä, oikeudellisten asioiden
valiokunta, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ja perussopimus-,
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta päättivät arvioida saavutettua edistystä vielä
toteutettavien toimien ja Tukholman ohjelman jatkotoimen mahdollisten ensisijaisten
tavoitteiden määrittämiseksi.

Luigi Berlinguer toimi oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta Tukholman ohjelman
väliarvioinnin yhteisesittelijänä. Kolmessa edellä mainitussa valiokunnassa käytyjen
keskustelujen jälkeen parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa arvioitiin Tukholman
ohjelman eri osien onnistumista ja vaadittiin, että Euroopan parlamentti osallistuisi enemmän
Tukholman ohjelman mahdolliseen jatkotoimeen7. Tässä mielessä on valitettavaa, ettei ole
selvää, salliiko neuvoston aikataulu parlamentin osallistumisen pitkän aikavälin
suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen tällä politiikan alalla.

Siviilioikeudellisen yhteistyön alalla Tukholman ohjelman puitteissa saavutetun edistyksen
arviointi osoittaa, että erittäin lupaavaa lainsäädäntöä hyväksyttiin mutta että vaali- ja
täytäntöönpanokausien pituuden takia vain pientä osaa siitä sovelletaan jo vaalikauden
lopulla. Merkittävää määrää lainsäädäntöehdotuksia ei ole vielä hyväksytty, ja huomattavan
monessa tapauksessa komission ehdotusta odotetaan edelleen. Joidenkin parlamentin
jäsenten täytyi olla pettyneitä siihen, millä viiveellä komissio alkoi käsitellä parlamentin
pyyntöjä.

1.2 Lissabonin sopimuksesta johtuvat muutokset

Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön tiettyjä uudistuksia siviilioikeudellisen yhteistyön
alalla. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artikla tarjoaa nyt laajemman
oikeusperustan tällä alalla toteutettaville toimille. Siinä määrätään seuraavaa:

3 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0090.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0426.
6 COM(2010)0171.
7 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2014 Tukholman ohjelman väliarvioinnista
(2013/2024(INI)), P7_TA(2014)0276.
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ˮ1. Unioni kehittää oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joilla on
rajatylittäviä vaikutuksia; tämä yhteistyö perustuu tuomioistuinten päätösten ja
muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Yhteistyöhön voi
kuulua jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentämistä koskevien toimenpiteiden
hyväksymistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti
ja neuvosto hyväksyvät tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä toimenpiteitä, joilla
pyritään erityisesti sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan sitä edellyttäessä
varmistamaan:

a) jäsenvaltioiden tuomioistuinten päätösten ja muiden päätösten vastavuoroinen
tunnustaminen ja täytäntöönpano;

b) oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltiosta toiseen;

c) lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen
yhteensopivuus;

d) todisteiden vastaanottamista koskeva yhteistyö;

e) tehokas oikeussuojan saatavuus;

f) riita-asiain oikeudenkäyntien moitteetonta sujumista haittaavien esteiden
poistaminen edistämällä tarvittaessa jäsenvaltioissa sovellettavien riita-asiain
oikeudenkäyntiä koskevien sääntöjen yhteensopivuutta;

g) vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittäminen;

h) tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksen tukeminen.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa määrätään, neuvosto säätää erityistä
lainsäätämisjärjestystä noudattaen perheoikeudellisista toimenpiteistä, joilla on
rajatylittäviä vaikutuksia. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan
parlamenttia kuultuaan.

Neuvosto voi komission ehdotuksesta tehdä päätöksen, jolla määritetään, mistä
perheoikeudellisista seikoista, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, voidaan antaa
säädöksiä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Neuvosto tekee ratkaisunsa
yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ehdotus toimitetaan kansallisille parlamenteille. Jos
kansallinen parlamentti kuuden kuukauden kuluessa ehdotuksen toimittamisesta
ilmoittaa vastustavansa ehdotusta, päätöstä ei tehdä. Jos ehdotusta ei vastusteta,
neuvosto voi tehdä päätöksen.”

On pantava merkille, että tähän artiklaan perustuva lainsäädäntö hyväksytään käyttäen
tavallista lainsäätämisjärjestystä (yhteispäätösmenettelyä), mikä tarkoittaa, että parlamentilla
on sama toimivalta kuin neuvostolla. Poikkeuksia sovelletaan perheoikeuden välineisiin.
Kyseisen artiklan 3 kohdan toisen alakohdan säännös mahdollistaa perheoikeuden tiettyjen
alojen sääntelyn yhteispäätösmenettelyssä hyväksytyllä lainsäädännöllä.

Siviilioikeudellisen yhteistyön muotoon vaikuttavat usein myös pöytäkirja Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Irlannin asemasta ja vastaava pöytäkirja Tanskan asemasta. Tanska ei
osallistu sopimuksen IV osaston nojalla ehdotettujen toimenpiteiden hyväksymiseen, kun
taas Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat päättää osallistua tällaisiin toimenpiteisiin.
Käytännössä nämä jäsenvaltiot ovat useimmiten päättäneet osallistua siviilioikeudellisen
yhteistyön alalla ehdotettuihin toimenpiteisiin.
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1.3 Yleinen kansainvälinen yksityisoikeus

Tärkein hanke yleisen kansainvälisen yksityisoikeuden alalla Tukholman ohjelman puitteissa
oli Bryssel I -asetuksen8 arviointi. Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä,
jotka koskevat sitä, millä tuomioistuimilla on toimivalta siviili- ja kauppaoikeudellisissa
riita-asioissa, sekä muissa jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden tunnustamista ja
täytäntöönpanoa. Asetusta pidetään yleisesti suurena menestyksenä, koska se on edistänyt
tuomioiden vapaata liikkuvuutta, lisännyt oikeusvarmuutta ja mahdollistanut rinnakkaisten
oikeudenkäyntien välttämisen.

Bryssel I -asetuksen uudelleenlaatimista, jonka tarkoitus oli yksinkertaistaa menettelyjä
tuomioiden täytäntöön panemiseksi toisessa jäsenvaltiossa ja erityisesti poistaa
täytäntöönpanomenettely (eksekvatuurimenettely), edisti parlamentin 7. syyskuuta 2010
antama päätöslauselma (edellisen) Bryssel-asetuksen täytäntöönpanosta ja tarkistamisesta.
Päätöslauselma perustui valiokunnan 29. kesäkuuta 2010 hyväksymään mietintöön9.

Esittelijä Tadeusz Zwiefkan johdolla Bryssel I -asetuksen uudelleenlaatiminen saatiin
tyydyttävästi päätökseen10. Prosessissa
yksinkertaistettiin ja selkeytettiin
tuomioiden täytäntöönpanon tiettyjä
rajatylittäviä näkökohtia.

Asetukselle ei annettu vastavuoroista
vaikutusta, paitsi työntekijöiden,
kuluttajien ja vakuutettujen osalta,
välimiesmenettely suljettiin selkeästi
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ja
eksekvatuurimenettely poistettiin siviili- ja
kauppaoikeudellisten tuomioiden kohdalla
kaikilla aloilla.

Tarkistusprosessi ei kattanut tuomioistuimen toimivaltaa koskevien sääntöjen tiettyjä
näkökohtia, jotka liittyvät työlainsäädäntöön, vaikka alalla on monien asiantuntijoiden
mielestä tarvetta muutoksiin.

Tästä syystä oikeudellisten asioiden valiokunta päätti laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön
tuomioistuimen toimivaltakysymyksestä työlainsäädännön alalla. Parlamentin aiheesta
hyväksymässä päätöslauselmassa vaaditaan jatkamaan tuomioistuimen toimivaltaa koskevien
sääntöjen tarkistamista sekä työsopimusten että työtaistelutoimenpiteiden osalta11.

Uudelleenlaaditun Bryssel I -asetuksen hyväksymisen jälkeen päästiin yhteisymmärrykseen
patenttipaketista, joka koostuu kahdesta asetuksesta ja yhdistetystä patenttituomioistuimesta
tehdystä sopimuksesta (UPC-sopimus), jotka yhdessä luovat EU:hun yhtenäisen
patenttisuojan. Tämä edellytti Bryssel I -asetuksen muuttamista yhdistetyn
patenttituomioistuimen ja Benelux-maiden tuomioistuimen osalta. Tässä muutoksessa

8 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä
tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.
9 A7-0219/2010.
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012,
tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden
alalla (uudelleenlaadittu), EUVL L 351, 30.12.2012, s. 1.
11 Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. lokakuuta 2013 kansainvälisen yksityisoikeuden parantamisesta:
työsuhteiden alalla sovellettavat toimivaltasäännöt P7_TA(2013)0396.

Bryssel I -asetuksen uudelleenlaatimista koskevan
mietinnön esittelijä Tadeusz Zwiefka, PPE, PL.
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tarkennettiin, että molempia tuomioistuimia kohdellaan Bryssel I -asetuksessa tarkoitettuina
”jäsenvaltioiden tuomioistuimina”.

Tuomioistuimen toimivaltaa (sekä vastaajien, joiden kotipaikka on jäsenvaltioissa, että
kolmansista maista olevien vastaajien kohdalla), tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat
säännöt vahvistettiin yhdistetyn patenttituomioistuimen ja Benelux-maiden tuomioistuimen
osalta. Lisäksi otettiin käyttöön vireilläoloa ja toisiinsa liittyviä kanteita koskevia erityisiä
sääntöjä.

Hanke kansainvälisiä tuomioita koskevan yleissopimuksen, jolla pyrittäisiin
kansainvälisellä tasolla samankaltaisiin tavoitteisiin kuin Bryssel I -asetuksella12, tekemiseksi
kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin alaisuudessa ei ole ollut niin
menestyksekäs kuin toivottiin. Neuvottelut ovat edelleen käynnissä eivätkä ole johtaneet
merkittävään edistymiseen viime vuosina.

Parlamentti kehotti myös lisäämään Rooma II -asetukseen säännöksen sopimukseen
perustumattomiin velvoitteisiin, jotka johtuvat yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien
oikeuksien loukkauksesta, mukaan lukien
kunnianloukkauksesta, sovellettavasta laista13. Tämä
pyyntö vahvistettiin yksityiskohtaisemmin parlamentin
10. toukokuuta 2012 antamassa päätöslauselmassa, jossa
annettiin komissiolle suosituksia sopimukseen
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista
annetun asetuksen (EY) N:o 864/2007 (Rooma II)
muuttamisesta14. Komissio ei vastannut pyyntöön
muodollisesti ja rikkoi siten Euroopan parlamentin ja
komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen
16 kohtaa15.

Päätöslauselmassa käsitelty tavoite on täyttää Rooma II
-asetuksessa oleva aukko, joka syntyi siksi, ettei
neuvosto päässyt yhteisymmärrykseen komission
alkuperäisestä ehdotuksesta eikä parlamentin
yhteispäätösmenettelyn aikana esittämästä
kompromissiratkaisusta, jotka koskivat sopimukseen
perustumattomiin velvoitteisiin, jotka johtuvat
yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien
loukkauksesta, sovellettavaa lakia. Komissio esitteli
myöhemmin tutkimuksen tilanteesta sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin, jotka
johtuvat yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien loukkauksesta,
sovellettavan lain alalla.

Tämä kysymys aiheuttaa vaikeita ongelmia, jotka liittyvät lehdistön vapauteen ja yleisesti
ilmaisunvapauteen, ja se on erittäin ajankohtainen niin kutsutun kunnianloukkausmatkailun
esiin tuomien kysymysten takia.

Toinen merkittävä säädös, jota parlamentin kehotuksesta huolimatta ei ole ehdotettu, on
asetus, joka säätelisi vanhentumisaikoja rajatylittävissä tieliikenneonnettomuuksissa. Eri
jäsenvaltioiden sääntöjen erojen takia on usein erittäin vaikeaa varmistaa oikeuden

12 Ks. 23. marraskuuta 2010 annettu päätöslauselma, 35 kohta.
13 Ks. 25. marraskuuta 2009 annettu päätöslauselma, 95 kohta.
14 P7_TA(2012)0200.
15 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

Yksityisoikeuden alalla
määrättyjen suojelutoimenpiteiden
vastavuoroista tunnustamista
koskevan mietinnön yhteisesittelijä
Antonio López-Istúriz White,
PPE, ES.
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toteutuminen näissä tapauksissa. Komissio aikoi esittää ehdotuksen vuonna 2011, mutta se ei
ole vielä käsiteltävänä.

Koska EU:n lainsäädäntö kansainvälisen yksityisoikeuden alalla on muuttunut erittäin
hajanaiseksi ja suhteellisen suuri määrä alakohtaisia välineitä kattaa eri näkökohtia,
parlamentti on myös kehottanut hyväksymään kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan
eurooppalaisen säännöstön16. Tavoite olisi kansainvälisen yksityisoikeuden säännösten
yhdenmukaistaminen eri aloilla ja samaan aikaan sen varmistaminen, ettei
sääntökokonaisuudessa ole aukkoja.

Viime vaalikaudella hyväksyttiin myös yksityisoikeuden alalla määrättyjen
suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista koskeva asetus, josta vastasivat
yhdessä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta sekä oikeudellisten asioiden
valiokunta.

Ehdotus tästä ”eurooppalaisesta yksityisoikeuden alan suojelumääräyksestä” seurasi aiemmin
hyväksytyn ˮeurooppalaisen rikosoikeuden alan suojelumääräyksenˮ esimerkkiä. Tarkoitus
on sama, mutta tämä väline mahdollistaa sellaisten suojelutoimenpiteiden vastavuoroisen
tunnustamisen, jotka perustuvat rikosoikeuden sijaan siviilioikeuteen.

1.4 Perheoikeus

Yksi tärkeimmistä saavutuksista aineellisen yksityisoikeuden
alalla oli perintöasetuksen17 nväksyminen. Komission
tehtyä ehdotuksen vuonna 2009 ja monen vuoden
keskustelun jälkeen tyydyttävä ratkaisu saatiin aikaan
vuonna 2012. Valiokunnan esittelijänä toimi Kurt Lechner.
Tämä on erittäin tärkeä säädös Euroopan kansalaisille, sillä
se tarkoittaa sitä, että kansalaiseen, jolla on omaisuutta
useissa jäsenvaltioissa, sovelletaan perimyksen kohdalla
ainoastaan yhden maan kansallisia sääntöjä. Hän pystyy jopa valitsemaan sen maan lain,
jonka kansalainen hän on, mikäli hän asuu toisessa jäsenvaltiossa. Yhä useammat Euroopan
kansalaiset haluavat asua toisessa jäsenvaltiossa ottaakseen vastaan työpaikan,
osallistuakseen koulutukseen tai jopa jäädäkseen eläkkeelle. Näiden kansalaisten perinnöt
koskevat usein monia jäsenvaltioita.

Toisessa jäsenvaltiossa asumisen valinneilla kansalaisilla on aina ollut valtavia ongelmia
hoitaessaan perintöasioitaan testamentin avulla. Joidenkin kansalaisten kohdalla perimykseen
on sovellettu heidän asuinvaltionsa lakia, toisten kohdalla taas sovellettava laki on ollut sen
valtion laki, jonka kansalaisia he ovat. Lisäksi kiinteistöjen luovutuksessa on yleisesti
sovellettu niiden sijaintipaikan lakia, eli kyseessä on voinut olla kolmas jäsenvaltio. Tavoite
oli näin ollen perimysten rajatylittävän selvittämisen yksinkertaistaminen.

Uuden asetuksen avulla rajatylittävät perintökysymykset voidaan tulevaisuudessa ratkaista
helposti laatimalla testamentti, joka koskee testamentintekijän kaikkea omaisuutta sen
sijaintipaikasta unionissa riippumatta.

Testamentintekijä voi valita, sovelletaanko perimykseen sen maan lakia, jonka kansalainen
hän on, vai hänen asuinmaansa lakia, ja tätä lakia sovelletaan kaikkeen omaisuuteen. Eri

16 Ks. 25. marraskuuta 2009 annettu päätöslauselma, 95 kohta.
17 Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta
4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, EUVL
L 201, 27.7.2012, s. 107.
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jäsenvaltioissa sijaitsevia omaisuuden osia koskevia asioita ei näin ollen enää käsitellä eri
notaarien toimesta tai eri tuomioistuimissa.

Tämä lainsäädäntö tarkoittaa myös muun muassa sitä, että ainoastaan yhden jäsenvaltion
säännöt määräävät, kenelle omaisuus on jätettävä. Tämä tekee lopun aiemmasta tilanteesta,
jossa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitseva omaisuus voitiin jakaa eri tavoin
eloonjääneen puolison, lasten ja muiden perillisten kesken toisistaan poikkeavien
kansallisten sääntöjen mukaan.

Asioiden yksinkertaistamiseksi edelleen perilliset voivat saada eurooppalaisen
perintötodistuksen. Kun perimyksen ehdot on selvitetty testamentin mukaisesti, perillisen
pitäisi tämän todistuksen avulla saada omaisuus siirrettyä omiin nimiinsä ilman muita
muodollisuuksia. Tämä asetus on näin ollen esimerkki tapauksesta, jossa parlamentti on
puolustanut kansalaisten oikeutta liikkua vapaasti ja esteettä myös laatiessaan
testamenttejaan.

On pantava merkille, että asetusta ei sovelleta Tanskassa, Irlannissa eikä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.

Avio- ja asumuseroon sovellettavasta laista annettu Rooma III -asetus18 (esittelijä: Tadeusz
Zwiefka) hyväksyttiin vuonna 2010 tiiviimmän yhteistyön menettelyssä, ja sen
soveltamiseen osallistuu nyt 15 jäsenvaltiota. Siinä vahvistetaan selkeät säännöt avioliiton
purkamiseen sovellettavasta laista.

Oikeudellisten asioiden valiokunta osallistui merkittävästi keskusteluun komission
maaliskuussa 2011 esittämästä kahdesta ehdotuksesta, jotka liittyivät päätöksiin
aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa19 ja päätöksiin rekisteröityjen parisuhteiden
varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa20, vaikka parlamenttia ainoastaan
kuultiin asiasta. Näiden kahden ehdotuksen tarkoitus on selkeyttää kansainvälisten parien
omistusoikeuksia koskevia sääntöjä. Ne sisältävät yhdessä tekstissä sääntöjä tuomioistuimen
toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa sekä toisessa tekstissä sääntöjä sovellettavasta
laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden
varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa. Komissio selittää kahden erillisen
ehdotuksen esittämistä viittaamalla avioliiton ja toisaalta rekisteröidyn parisuhteen
erityispiirteisiin.

Koska ehdotukset koskevat perheoikeutta ja molemmat perustuvat Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohtaan, niiden hyväksyminen edellyttää
yksimielisyyttä neuvostossa. Parlamenttia kuullaan.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan esittelijä Alexandra Thein ehdotti, että valiokunta
käsittelisi näitä kahta ehdotusta rinnakkain ja vastustaisi kiusausta erottaa ne toisistaan.
Aviovarallisuusoikeuksia koskeva työ vaikutti vähemmän kiistanalaiselta – myös neuvoston
keskusteluissa – kuin rekisteröityjä parisuhteita koskeva. Jälkimmäisen kohdalla
jäsenvaltioiden lainsäädännöt ja perinteet eroavat toisistaan huomattavasti. Sen sijaan
esittelijä ehdotti näitä kahta asiakirjaa koskevissa mietintöluonnoksissaan selvennyksiä, jotka

18 Tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20 päivänä joulukuuta
2010 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 1259/2010, EUVL L 343, 29.12.2010, s. 10.
19 Komission 16 päivänä maaliskuuta 2011 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen
toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita
koskevissa asioissa (COM(2011)0126).
20 Komission 16 päivänä maaliskuuta 2011 esittämä ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen
toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen
parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (COM(2011)0127).
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koskevat sovellettavan lain soveltamisalaa ja sääntöjä, sekä selkeää suuntautumista kohti
yksityisoikeudellisen yhteistyön muita välineitä (kuten perintöasetusta ja Bryssel I -asetusta).
Lisäksi hän esitti suurelta osin rinnakkaisia sääntökokonaisuuksia rekisteröityjen
parisuhteiden ja avioparien kohdalla. Tärkein tavoite tässä yhteydessä oli avata mahdollisuus
lainvalintaan myös rekisteröidyissä parisuhteissa eläville. Parlamentti pyysi Wienissä
sijaitsevalta perusoikeusvirastolta lausuntoa21 lainvalintamahdollisuuden puuttumisesta
komission ehdotuksesta. Virasto katsoi, ettei komissio ollut riittävästi perustellut eron
tekemistä avioparien ja rekisteröidyissä parisuhteissa elävien välillä.

Äänestäessään näistä kahdesta asiakirjasta 20. kesäkuuta 2013 oikeudellisten asioiden
valiokunta kannatti suurta osaa esittelijän tekemistä ehdotuksista, mukaan luettuna
lainvalinnan mahdollisuuden käyttöönotto myös rekisteröityjen parisuhteiden kohdalla.
Täysistunnossa äänestettiin parlamentin kannasta 10. syyskuuta 201322. Neuvostossa
keskustelut näistä asiakirjoista jatkuvat edelleen. Välittömänä tuloksena oikeudellisten
asioiden valiokunnan työstä voidaan varmasti pitää sitä, että lainvalinnan mahdollisuus myös
rekisteröityjen parisuhteiden kohdalla on otettu mukaan keskusteluihin myös neuvostossa, ja
sitä, ettei neuvoston keskusteluissakaan tähän saakka ole tehty eroa näiden kahden
kysymyksen välillä.

Parlamentti on myös vaatinut rajatylittäviä adoptioita koskevaa unionin lainsäädäntöä23,
sillä tällä alalla monet perheet ilmoittavat ongelmista, jotka liittyvät toisessa jäsenvaltiossa
tehtyjen päätösten tunnustamiseen. Komissio ei ole tehnyt aloitetta asiassa.

Tukholman ohjelmassa ehdotettiin Bryssel II -asetuksen24 tarkistamista erityisesti
vanhempainvastuuta koskevien päätösten tunnustamiseen liittyvän kysymyksen kattamiseksi.
Komissio ilmoitti tekevänsä lainsäädäntöaloitteen vuonna 2013 korvatakseen ehdotuksen25,
joka sen oli peruttava vuonna 2002. Näin ei ole vielä tapahtunut.

Muita heikommassa asemassa olevien aikuisten suojeleminen on kysymys, joka on
askarruttanut valiokuntaa jo jonkin aikaa26. Komissio ilmoitti toimintasuunnitelmassaan, ettei
se ryhtyisi toimiin tällä alalla, koska on jäsenvaltioiden asia päättää, haluavatko ne liittyä
vuonna 2000 tehtyyn Haagin yleissopimukseen aikuisten kansainvälisestä suojelusta. Haagin
konferenssin mukaan yleissopimus on tullut voimaan vain kuuden jäsenvaltion osalta ja
seitsemän muuta on allekirjoittanut sen muttei ratifioinut sitä27. Tässä mielessä on erityisen
suuri pettymys, ettei komissio ole vieläkään ryhtynyt toimiin asiaa koskevan EU:n
lainsäädännön laatimiseksi, vuoden 2008 päätöslauselman päätelmistä huolimatta.

21 Euroopan unionin perusoikeusviraston 31. toukokuuta 2012 antama lausunto N:o 1/2012 ehdotuksesta
neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa.
22 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. syyskuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi
tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (P7_TA-
PROV(2013)0337). Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. syyskuuta 2013 ehdotuksesta
neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa (P7_TA-PROV(2013)0338).
23 Päätöslauselma, annettu 25. marraskuuta 2009, 95 kohta.
24 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja
asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta, EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1.
25 COM(2001)0505.
26 Ks. 25. marraskuuta 2009 annettu päätöslauselma, 95 kohta ja 18 päivänä joulukuuta 2008 annettu
päätöslauselma (P6_TA(2008)0638).
27 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
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1.5 Prosessioikeus

Prosessioikeuden alalla eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys28, joka estää
velallisia välttämästä velkojensa täytäntöönpanon hyötymällä viivytyksistä pankkitalletusten
rajat ylittävässä takavarikoinnissa, oli myös merkittävä saavutus. Se allekirjoitettiin vuoden
2014 puolivälissä.

Eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen tarkoitus on tarjota yhteiset säännöt, joiden
avulla velkojat voivat saada tilivarojen turvaamismääräyksiä samojen ehtojen perusteella
riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa toimivaltainen tuomioistuin sijaitsee. Näin ollen se
vähentää velkojille tilivarojen turvaamismääräyksen hankkimisesta ja täytäntöönpanosta rajat
ylittävissä tilanteissa aiheutuvia kustannuksia sekä lyhentää niihin kuluvaa aikaa.

Tärkeää on, että eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys ainoastaan sulkee velallisen
tilin; sen nojalla ei voida maksaa rahaa velkojalle. Jotta tilivarojen turvaamismääräykseen ei
ole mahdollista varautua etukäteen, velalliselle ei ilmoiteta määräystä koskevasta
hakemuksesta, velallista ei kuulla ennen määräyksen antamista (paitsi poikkeusolosuhteissa)
eikä velalliselle ilmoiteta määräyksestä ennen kuin pankki toteuttaa sen.

Esittelijä Raffaele Baldassarren tavoite
neuvottelujen aikana oli varmistaa, että
menettely tällaisten tilivarojen tilapäiseksi
jäädyttämiseksi ennen täytäntöönpanoa on
mahdollisimman nopea ja että samalla
kunnioitetaan puolustusoikeutta. Velallisten ja
velkojien oikeuksien tasapainottaminen oli
erityisen tärkeää tässä yhteydessä. Toinen
haaste oli velallisten suojelun takaaminen,
mikäli velkojat yrittävät väärinkäyttää
menettelyä.

Riita-asiain oikeudenkäyntien osalta merkittävä
asia valiokunnalle on ollut riita-asiain
oikeudenkäyntejä koskevien yhteisten
vähimmäisvaatimusten käyttöön ottaminen.
Tavoitteena on tarjota oikeusjärjestelmään
turvautuville kansalaisille vahvat takuut oikeusalan tulostaulun29 mukaisesti. Komissio
ilmoitti esittävänsä ehdotuksen vuonna 2014, mutta vielä ei ole selvää, onko se luonteeltaan
lainsäädännöllinen.

Lisäksi parlamentti on erityisesti kuluttajien oikeuksien suojelun vahvistamiseksi vaatinut
eurooppalaista aloitetta, joka mahdollistaisi kollektiiviset oikeussuojakeinot30. Komissio
lupasi 18. huhtikuuta 2012 jatkotoimena julkaisemassaan asiakirjassa31 esittää vuonna 2012
lainsäädäntöaloitteen tai muun aloitteen kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta EU:n

28 COM(2011)0445.
29 Komission tiedonanto, annettu 27. maaliskuuta 2013, ˮEU:n oikeusalan tulostaulu: Tehokkaan
oikeudenkäytön ja talouskasvun edistämisen välineˮ.
30 Päätöslauselma, annettu 2 päivänä helmikuuta 2012 (P7_TA(2012)0021); päätöslauselma, annettu
25. marraskuuta 2009, 95 kohta.
31 SP(2012)160.

Valiokunnan varapuheenjohtaja ja
eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä
koskevan mietinnön esittelijä Raffaele
Baldassarre, PPE, IT.
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kehyksestä. Vuonna 2013 se laati jäsenvaltioille suosituksen32 kollektiivisista
oikeussuojakeinoista. Nähtäväksi jää, seuraako tästä lainsäädäntöaloite tulevina vuosina.

Komission annettua kertomuksen33 oikeussuojakeinoista rajat ylittävissä riita-asioissa
annetun direktiivin 2003/8/EY täytäntöönpanosta valiokunta päätti laatia
valiokunta-aloitteisen mietinnön oikeusavusta rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden
alan riita-asioissa. Kaikilla jäsenvaltioilla on jonkinlainen järjestelmä, jonka avulla henkilöt,
joilla ei ole riittäviä varoja asianajajan palkkaamiseen, voivat käyttää oikeussuojakeinoja.
Säännöt kuitenkin eroavat toisistaan huomattavasti, minkä vuoksi mahdollisten rajat
ylittävien riita-asioiden osapuolten on usein vaikeaa käyttää oikeussuojakeinoja.

Mietinnössään valiokunta (esittelijä: Tadeusz Zwiefka) esittää arvion direktiivin
täytäntöönpanosta ja käyttöönotosta ja esittää erityisiä ehdotuksia mahdollisista
parannuksista34 erityisesti nykyistä järjestelmää koskevan tiedon lisäämiseksi ja järjestelmän
toimivuuden edistämiseksi kansalaisten eduksi.

Välittömämpi merkitys tavallisille kansalaisille hallintomenettelyjen alalla on ehdotetuilla
toimenpiteillä julkisten ja siviilisäätyä koskevien asiakirjojen tunnustamisen helpottamiseksi
toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisen automaattisen tunnustamisen puuttuminen on yksi
kansalaisten mainitsemista vapaan liikkuvuuden suurimmista käytännön esteistä. Kaksi
ehdotusta on parhaillaan valmisteltavana: yksi huhtikuussa 2013 esitetty koskee
muodollisuuksista luopumista julkisten asiakirjojen (kuten apostillet, laillistaminen ja
viralliset käännökset) kohdalla ja toinen virkatodistusten vaikutusten vastavuoroista

tunnustamista (ehdotus kattaa rajallisen
luettelon siviilisäätyyn liittyviä tilanteita, kuten
avioliiton ja nimenmuutoksen); jälkimmäinen oli
tarkoitus esittää vuoden 2013 lopulla mutta sitä
odotettiin vielä vuoden 2014 puolivälissä.
Molemmat aloitteet ovat äärimmäisen tärkeitä.

Ehdotetun asetuksen, joka yksinkertaistaa
tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä
Euroopan unionissa, tarkoitus on hoitaa erittäin
tärkeä tehtävä eli tehdä muodollisuuksista
helpompia rajojen yli liikkuville kansalaisille.

Suuri määrä EU:n kansalaisia asuu toisessa
jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan, ja luku kasvaa

jatkuvasti. Vielä useammilla kansalaisilla on yhteyksiä toiseen jäsenvaltioon joko perheeseen
tai ammattiin liittyvistä syistä tai vain lomien kautta.

Hallinnolliset muodollisuudet ovat kuitenkin yleensä huomattavasti monimutkaisempia
rajojen ylittyessä kuin kunkin jäsenvaltion sisällä. Kansalaiset voivat joutua laillistamaan
asiakirjansa diplomaattiviranomaisilla (laillistaminen tai apostille), hankkimaan kalliita
virallisia käännöksiä yksinkertaisimmistakin asiakirjoista tai toimittamaan oikeiksi
todistettuja kopioita virallisista rekisterinotteista.

32 Komission suositus, annettu 11. kesäkuuta 2013, unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkauksiin
perustuvia kieltokanteita ja vahingonkorvausvaatimuksia koskeviin jäsenvaltioiden kollektiivisiin
oikeussuojakeinoihin sovellettavista yhteisistä periaatteista (2013/396/EU).
33 COM(2012)0071.
34 Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. kesäkuuta 2013 oikeussuojan saatavuuden parantamisesta:
oikeusavun antamisesta rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa, P7_TA(2013)0240.

Bernhard Rapkay, S&D, DE, virkatodistuksia
koskevien mietintöjen esittelijä.



Oikeudellisten asioiden valiokunta

14

Esittelijä Bernhard Rapkay, joka avusti tätä ehdotusta koskevan parlamentin kannan
laatimisessa, katsoi aloitteella olevan potentiaalia tehdä Euroopan kansalaisten rajat
ylittävästä elämästä huomattavasti helpompaa. Parlamentin kannassa ehdotetaan muun
muassa ehdotuksen kattamien julkisten asiakirjatyyppien lukumäärän kasvattamista, tietyt
muodollisuudet poistavien säännösten vahvistamista ja uusien monikielisten
EU-lomakkeiden käyttöönottoa rajat ylittävissä tapauksissa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan g alakohdassa
sopimuksen oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla koskevassa luvussa määrätään
nyt nimenomaan sellaisten toimenpiteiden hyväksymisestä, joiden tarkoitus on varmistaa
ˮvaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittäminenˮ. Yleisesti ottaen vaihtoehtoisen
riidanratkaisun hyöty liittyy Euroopan kansalaisten ja yritysten oikeuskeinojen käyttämisen
perusongelmaan, joka johtuu riita-asioiden yleistymisestä yhdistettynä pitkiin ja kallisiin
menettelyihin. Vaihtoehtoisella riidanratkaisulla on erityistä merkitystä rajat ylittävissä riita-
asioissa. Oikeudellisten asioiden valiokunta on edistänyt seitsemännellä vaalikaudella erittäin
aktiivisesti tämän tavoitteen saavuttamista.

Vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa
laatimassaan valiokunta-aloitteisessa mietinnössä (esittelijä: Diana Wallis)35, joka
hyväksyttiin täysistunnossa lokakuussa 2011, oikeudellisten asioiden valiokunta – osittain
vastauksena komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston esittämään
kuulemisasiakirjaan36 – painotti, että kaikkien vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä
koskevien lähestymistapojen olisi ulotuttava kuluttajariitojen lisäksi myös yritysten välisiin
tapahtumiin, perheiden riita-asioihin ja kunnianloukkaustapauksiin. Valiokunta katsoi, että
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen vähimmäisnormeja koskevat lainsäädäntötoimet
ovat välttämättömiä, ja pyysi komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen kuluttaja-asioita
koskevista vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä vuoden 2011 loppuun mennessä.

Komissio esittikin 29. marraskuuta 2011 kaksi lainsäädäntöehdotusta: yhden direktiiviksi
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta37 ja toisen asetukseksi kuluttajariitojen
verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (nk. ODR-asetus)38.
Direktiiviehdotuksen tarkoitus oli poistaa aukkoja vaihtoehtoisen riidanratkaisun
kattavuudesta ja varmistaa vaihtoehtoisen riidanratkaisun laatu vahvistamalla yleisiä
periaatteita, kuten sopiva pätevyys, puolueettomuus, avoimuus, tehokkuus ja
oikeudenmukaisuus. Asetusehdotuksen idea oli täydentää EU:n laajuisen vaihtoehtoisen
riidanratkaisun kattavuutta yhteisellä EU:n laajuisella verkkofoorumilla. Koska molemmat
ehdotukset olivat selvästi kuluttajakeskeisiä, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta, joka
oli osallistunut yhteistyöhön edellä mainitun valiokunta-aloitteisen mietinnön kohdalla,
vastasi molemmista ehdotuksista parlamentissa. Kuluttajariitojen vaihtoehtoista
riidanratkaisua koskevan ehdotuksen kohdalla oikeudellisten asioiden valiokunta osallistui
yhteistyöhön parlamentin työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti. Sillä oli yksinomainen
toimivalta erityisesti niiden periaatteiden osalta, joita vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten on
noudatettava. Yksinomaisen toimivaltansa ulkopuolella oikeudellisten asioiden valiokunta

35 Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili-,
kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (A7-0343/2001, P7-TA(2011)0449).
36 Komission 18. tammikuuta 2011 päivätty kuulemisasiakirja ˮVaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen
käytöstä keinona ratkaista kaupallisia tapahtumia ja käytäntöjä koskevia riitoja Euroopan unionissaˮ;
huhtikuussa 2011 julkaistu asiakirja ˮYhteenveto saaduista vastauksistaˮ.
37 Komission 29 päivänä marraskuuta 2011 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY
muuttamisesta (ADR-direktiivi) (COM(2011)0793).
38 Komission 29 päivänä marraskuuta 2011 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus) (COM(2011)0794).
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vaikutti lausunnollaan (valmistelija: Cristian Silviu Buşoi)39 ratkaisevasti asiasta vastanneen
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietintöön, sillä viimeksi mainittu otti mukaan
ehdotuksia vaihtoehtoisen riidanratkaisun vapauteen ja laillisuuteen liittyvien laatukriteerien
lisäämiseksi ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun vahvistamiseksi edelleen. Ehdotuksiin saatiin
inspiraatiota sovitteludirektiivin säännöksistä40.

Oikeudellisten asioiden valiokunta osallistui lisäksi ehdotusta koskevaan parlamentin työhön
antamalla lausunnon sen oikeusperustasta41. Lausunnossa se vahvisti Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artiklan (ˮsisämarkkinatˮ) olevan
asianmukainen oikeusperusta, kuten komissio oli ehdottanut, ja hylkäsi sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnan mietinnössä ehdotetun SEUT-sopimuksen 169 artiklan
(ˮkuluttajansuojaˮ) lisäämisen tarpeettomana. Oikeudellisten asioiden valiokunta totesi
lausunnossaan myös, ettei muuta oikeusperustaa (esimerkiksi SEUT-sopimuksen 81 artiklan
2 kohdan g alakohtaa) tarvita, koska ehdotukseen sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnan mietinnössä lisätyt mahdolliset uudet menettelyihin liittyvät
elementit täydentävät komission esittämiä toimenpiteitä ja niillä pyritään samaan
tavoitteeseen eli tehostamaan sisämarkkinoiden toimintaa.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti työnsä tällä alalla seitsemännen vaalikauden osalta
arvioimalla sovitteludirektiivin onnistumista kaksi vuotta sen määräajan jälkeen, jona
direktiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tässä tarkoituksessa tutkimus
ˮRebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and
proposing measures to increase the number of mediations in the EUˮ, jonka laati professori
Giuseppe de Palo (ADR Center), toimitettiin valiokunnalle 20. tammikuuta 2014. Tarkoitus
oli saada palautetta kansallisista kokemuksista saatettaessa direktiiviä osaksi kansallista
lainsäädäntöä ja määrittää syitä, joiden takia sovittelua ei käytetä useammin. Tutkimuksessa
oli myös tarkoitus arvioida, onko EU:n tasolla ryhdyttävä toimenpiteisiin sovittelun
järjestelmällisemmän käytön edistämiseksi ja millaisia toimenpiteet voisivat olla.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen42 muuttamiseksi
tehdyn komission ehdotuksen tarkoitus on korjata nykyisen lainsäädännön puutteet vähäisiin
vaatimuksiin sovellettavan menettelyn laajemman käytön varmistamiseksi. Ehdotus saatiin
myöhään seitsemännellä vaalikaudella, joten oikeudellisten asioiden valiokunta pystyi
jäljellä olevassa ajassa laatimaan ainoastaan työasiakirjan43 (esittelijä: Lidia Geringer de
Oedenberg), ja uuden parlamentin on ryhdyttävä työhön uudestaan. Työasiakirjassaan
esittelijä esitti joitakin alustavia ajatuksia pyrkien tarkastelemaan tärkeimpiä kysymyksiä ja
ehdotettujen ratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta. Työskennellessään edelleen asian parissa
oikeudellisten asioiden valiokunta, joka vastasi asiasta jo nykyisellä vaalikaudella, joutuu
muokkaamaan menettelyä käyttäjäystävällisemmäksi varmistaen samalla tarvittavat

39 Lausunto oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen
(EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (ADR-direktiivi) (COM(2011)0793 –
C7-0454/2011 – 2011/0373(COD)), PE486.223v02-00.
40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, tietyistä
sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3).
41 PE496.382v01-00.
42 Komission 19 päivänä marraskuuta 2013 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen
maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta (COM(2013)0794).
43 FdR (DT) 1020600; PE529.833v01-00.
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menettelylliset takeet ja ottaen huomioon erilaiset kansalliset oikeus- ja
tuomioistuinjärjestelmät.

1.6 Oikeudellinen yhteistyö ja koulutus

Jotta Tukholman ohjelman moninaiset erityistavoitteet voidaan
saavuttaa, yksittäisten säädösten lisäksi on tärkeää varmistaa, että
kaikilla sidosryhmillä on riittävät mahdollisuudet käyttää
oikeussuojakeinoja ja EU:n lainsäädäntöä.

Yksi merkittävä askel on sähköisen oikeudenkäytön hankkeiden
kehittäminen edelleen44; näin annetaan kansalaisille mahdollisuus
saada suoraan oikeudellista tietoa ja käyttää oikeussuojakeinoja
tarjoamalla olennaista tietoa verkossa ja sallimalla tiettyjen hakemusten tekeminen verkon ja
tietokoneen avulla. Asiassa on jo edistytty jonkin verran, mutta tehtävää on vielä jäljellä.

Eurooppalainen oikeusalan koulutus on myös erittäin tärkeää, jos halutaan luoda
eurooppalainen oikeudenkäyttökulttuuri, jonka avulla vastavuoroisen tunnustamisen
menettelyt voivat menestyä45. Euroopan juridisessa koulutusverkostossa ja
Eurooppaoikeuden akatemiassa tehtävä työ on tässä mielessä erittäin tärkeää. Lisäksi
tuomareiden ja oikeusalan ammattilaisten koulutusta koskeva komission pilottiohjelma on
nyt lopultakin käynnistymässä46. Valiokunta myös teetti laajan tutkimuksen juridisesta
koulutuksesta jäsenvaltioissa47 ja järjesti asiasta seminaarin 28. marraskuuta 2013.

Oikeudellisten asioiden valiokunta osallistui yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja
sisäasioiden valiokunnan kanssa oikeusalan ohjelman hyväksymiseen kaudelle 2014–2020.
Ohjelma on jatkoa kauden 2007–2014 yksityisoikeutta koskevalle ohjelmalle48.
Yhteisesittelijä Luigi Berlinguerin kanta asiaan oli, että eurooppalaisen
oikeudenkäyttöalueen moitteettoman toiminnan takaamiseksi oli olennaista luoda
eurooppalainen oikeudenkäyttökulttuuri, jossa noudatetaan täysimääräisesti toissijaisuuden ja
juridisen itsenäisyyden periaatteita.

Vuosina 2014–2020 jäsenvaltioita kehotetaan panemaan täytäntöön nykyisiä lainsäädäntö- ja
muita välineitä oikeuden alalla sekä hyväksymään uusia välineitä; tämän lisääntyneen
lainsäädäntötoiminnan jälkeen näitä työkaluja on sovellettava käytännössä yhdenmukaisesti
ja tehokkaasti. Oikeuslaitoksen jäsenten ja henkilöstön (tuomareiden, syyttäjien, asianajajien,
notaarien, tuomioistuinten avustavan henkilöstön, haastemiesten, tuomioistuinten tulkkien ja
muiden oikeuslaitoksen toimintaan liittyvien ammattien harjoittajien) rooli on ratkaisevan
tärkeä.

Edellä mainituissa tehtävissä toimivilla on oltava perusteellista tietoa EU:n oikeudellisista
välineistä tällä alalla ja riittävä vieraiden kielten taito (myös koulutusta vieraskielisessä
oikeudellisessa terminologiassa tehokkaan oikeudellisen yhteistyön varmistamiseksi siviili-
ja rikosasioissa). Lisäksi heidän on osallistuttava yhteiseen eurooppalaiseen
oikeudenkäyttökulttuuriin (eli parannettava tietoaan unionin oikeudesta ja muiden
jäsenvaltioiden oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmien tuntemustaan).

44 Ks. 25. marraskuuta 2009 annettu päätöslauselma, 107–110 kohta.
45 Ks. 25. marraskuuta 2009 annettu päätöslauselma, 105 ja 106 kohta, sekä 23. marraskuuta 2010 annettu
päätöslauselma, 5–13 kohta.
46 EUVL S 132, 12.7.2012, 218282.
47http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453198/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.p
df.
48 COM(2011)0759.
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Asetusta, jolla perustettiin oikeusalan ohjelma kaudelle 2014–2020, koskevissa
neuvotteluissa keskityttiin rahoituksen painopisteisiin ja ohjelman täytäntöönpanon
tarkistamiseen49.

Vuonna 2012 komissio laati ensimmäistä kertaa kertomuksen, jossa tarkastellaan kansallisten
siviili- ja hallinto-oikeusjärjestelmien toiminnan tehokkuutta. Kertomuksen otsikko on EU:n
oikeusalan tulostaulu50. Toimen tarkoitus oli vertailla kansallisia oikeusjärjestelmiä sen
määrittämiseksi, missä saattaa olla puutteita ja missä kohdin jäsenvaltiot voivat hyötyä
parhaiden käytäntöjen jakamisesta.

Koska kyseessä on arkaluontoinen ala ja kansallisia erioikeuksia on kunnioitettava,
oikeudellisten asioiden valiokunta päätti laatia täytäntöönpanokertomuksen51 vuoden 2012
oikeusalan tulostaulusta. Valiokunnan johtopäätös oli, että koska toimen tavoite oli arvioida
kansallisten oikeusjärjestelmien laatua, riippumattomuutta ja tehokkuutta, siihen oli
suhtauduttava myönteisesti. Kertomuksessa kiinnitettiin kuitenkin huomiota tiettyihin
näkökohtiin ja rajoitteisiin, jotka olisi pidettävä mielessä, erityisesti mitä tulee kansallisiin
eroihin ja kunkin jäsenvaltion täysivaltaiseen oikeuteen organisoida oikeusjärjestelmänsä.

Komissio laati toisen tällaisen oikeusalan tulostaulun vuonna 201452 ja aikoo tehdä sen
säännöllisin väliajoin.

2. Sopimusoikeus

Oikeudellisten asioiden valiokunta on aiempina vuosina edistänyt erittäin aktiivisesti
siirtymistä kohti suurempaa yhdenmukaistamista yksityisoikeuden tietyillä sektoreilla,
erityisesti sopimusoikeuden alalla. Alaa koskevassa ensimmäisessä päätöslauselmassaan
vuonna 1989 parlamentti katsoi, että yksityisoikeuden tiettyjen sektoreiden asteittainen
yhdenmukaistaminen on olennaisen tärkeää sisämarkkinoiden luomiseksi53. Se toisti useissa
päätöslauselmissa, että on tarvetta pyrkiä kohdennettuun yhdenmukaistamiseen
sopimusoikeuden alalla, missä kansallisten sääntöjen erot estävät sisämarkkinoiden
toiminnan54. Tämän jälkeen parlamentti seurasi tiiviisti niin kutsutun yhteisen viitekehyksen
kehittymistä. Tutkijoiden laatima luonnos siitä (yhteisen viitekehyksen luonnos – DCFR)
esiteltiin vuonna 2008. Useissa asiaa koskevissa päätöslauselmissa55 parlamentti otti yhteisen
viitekehyksen myönteisesti vastaan, vaati mahdollisten vaihtoehtojen huolellista ja
perusteellista analysointia yhteisen viitekehyksen pohjalta ja pyysi saavansa osallistua
prosessiin tiiviisti.

Seitsemännellä vaalikaudella esiteltiin lopulta komission ensimmäinen lainsäädäntöehdotus,
jonka taustalla oli keskustelu eurooppalaisesta sopimusoikeudesta – ehdotus asetukseksi

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1382/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,
oikeusalan ohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 73).
50 COM(2013)0160.
51 Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 EU:n oikeusalan tulostaulusta – siviili- ja hallinto-
oikeus jäsenvaltioissa (2013/2117(INI)), P7_TA(2014)0064.
52 COM(2014)0155.
53 26. toukokuuta 1989 annettu päätöslauselma, EYVL C 158, 26.6.1989, s. 400.
54 6. toukokuuta 1994 annettu päätöslauselma, EYVL C 205, s. 518; 15. marraskuuta 2001 annettu
päätöslauselma, EYVL 2002 C 140 E, s. 538; 2. syyskuuta 2003 annettu päätöslauselma, EUVL 2004 C 76 E,
s. 95.
55 23. maaliskuuta 2006 annettu päätöslauselma, EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 109; 7. syyskuuta 2006 annettu
päätöslauselma, EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 247; 12. joulukuuta 2007 annettu päätöslauselma,
EUVL C 323 E, 18.12.2008, s. 364; 3. syyskuuta 2008 annettu päätöslauselma, EUVL C 295 E, 4.12.2009,
s. 31.
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yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista56. Valiokunnan työ tällä alalla keskittyi tietenkin
kyseiseen ehdotukseen.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan rooli oli erittäin aktiivinen jo tätä lainsäädäntöehdotusta
valmisteltaessa. Valiokunta perusti vuonna 2006 eurooppalaista sopimusoikeutta
käsittelevän työryhmän. Ryhmä koostuu oikeudellisten asioiden valiokunnan ja
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenistä57. Se jatkoi työtään seitsemännellä
vaalikaudella tavoitteenaan varmistaa parlamentin aktiivinen osallistuminen käynnissä
olevaan eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaan keskusteluprosessiin ja osallistua
avoimeen ja demokraattiseen keskusteluun sopimusoikeuteen liittyvistä kysymyksistä
parlamentissa. Etenkin seitsemännen vaalikauden alussa työryhmä piti useita kokouksia,
joihin kutsuttiin edustajia komissiosta ja neuvoston puheenjohtajamaasta58.

Euroopan komissiossa varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava jäsen Viviane Reding
käynnisti uudelleen eurooppalaista sopimusoikeutta koskevan työn. Huhtikuussa 2010
komissio perusti asiantuntijaryhmän käsittelemään sopimusoikeuden alan yhteistä
viitekehystä59. Ryhmä koostui oikeusalan ammattilaisista, entisistä tuomareista ja tutkijoista
eri jäsenvaltioista. Heidät nimitettiin yksityishenkilöinä ja heidän oli oltava erittäin päteviä
siviilioikeuden ja nimenomaan sopimusoikeuden alalla. Ryhmän tehtävä oli avustaa
ˮkomissiota eurooppalaisen sopimusoikeuden alan, johon kuuluu myös kuluttajiin ja
yrityksiin sovellettava sopimusoikeus, yhteistä viitekehystä koskevan ehdotuksen
valmistelussaˮ. Asiantuntijaryhmä kokoontui yhteen kuukausittain. Asiantuntijaryhmän
työskentelyssä avustivat tarkkailija Euroopan parlamentista60 ja tarkkailija kulloisestakin
neuvoston puheenjohtajamaasta.

Oikeudellisten asioiden valiokunta järjesti yhdessä politiikkayksikkö C:n kanssa
29. huhtikuuta 2010 oman seminaarinsa eurooppalaisesta sopimusoikeudesta seitsemännellä
vaalikaudella. Seminaarissa, jossa käsiteltiin eurooppalaisen sopimusoikeuden valinnaisia
välineitä, analysoitiin sekä ajatusta valinnaisesta välineestä yleensä että valinnaisen välineen
esimerkkiä vakuutussopimusoikeudessa.

Heinäkuussa 2010 komissio käynnisti kuulemisen etenemisestä eurooppalaisen
sopimusoikeuden alalla esittelemällä vihreän kirjansa ˮtoimintavaihtoehdoista etenemiseksi
kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeuttaˮ61, jossa esiteltiin
ˮvaihtoehtoisia tapoja lujittaa sisämarkkinoita etenemällä eurooppalaisen sopimusoikeuden
kehittämisessä ja käynnistää asiaa koskeva julkinen kuuleminenˮ. Vaihtoehtoja olivat pelkkä
asiantuntijaryhmän tulosten julkaiseminen, lainsäätäjän välineistön luominen joko komission
asiakirjan tai toimielinten sopimuksen avulla, suositus eurooppalaisesta sopimusoikeudesta,
asetus, jolla luotaisiin valinnainen eurooppalaisen sopimusoikeuden väline, sekä useita muita
kauaskantoisia lainsäädäntövaihtoehtoja, jopa asetus Euroopan yksityisoikeuden
säännöstöstä.

56 Komission ehdotus, annettu 11. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä
eurooppalaisesta kauppalaista (COM(2011)0635).
57 Oikeudellisten asioiden valiokuntaan kuuluvat työryhmän jäsenet seitsemännellä vaalikaudella: Klaus-Heiner
Lehne, Luigi Berlinguer, Marielle Gallo, Diana Wallis; sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaan kuuluvat
jäsenet: Kurt Lechner, Catherine Stihler.
58 Kokoukset 10. marraskuuta 2009, 28. tammikuuta 2010 ja 1. kesäkuuta 2010; useampia työryhmän kokouksia
ei katsottu tarpeellisiksi. Eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaan aloitteeseen liittyvässä työssä keskityttiin
jatkossa komission vihreää kirjaa koskevaan valiokunta-aloitteiseen mietintöön ja myöhemmin yhteistä
eurooppalaista kauppalakia koskevaan lainsäädäntöehdotukseen.
59 Komission päätös 2010/233/EU, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2010, eurooppalaisen sopimusoikeuden alan
yhteistä viitekehystä käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta (EUVL L 105, 27.4.2010, s. 109).
60 Klaus-Heiner Lehne, varajäsen: Diana Wallis, mukana sihteeristön edustaja.
61 COM(2010)0348.
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Tällä kaudella, jolla kuulemiset ja keskustelu mahdollisista vaihtoehdoista olivat
intensiivisiä, oikeudellisten asioiden valiokunta piti erittäin tärkeänä käynnistää
perusteellinen keskustelu kansallisten parlamenttien kanssa. Näin ollen se järjesti 27.
lokakuuta 2010 seminaarin valinnaisesta välineestä EU:n sopimusoikeuden alalla.
Seminaariin osallistui edustajia kansallisista parlamenteista sekä asiantuntijoita liike-
elämästä ja kuluttajapuolelta, oikeusalan ammattilaisia ja tutkijoita.

Vuoden 2010 toinen puolisko oli myös intensiivisen työn aikaa oikeudellisten asioiden
valiokunnassa; silloin käsiteltiin komission ehdotusta direktiiviksi kuluttajanoikeuksista62,
jonka tarkoitus oli yhdenmukaistaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten sopimusten
keskeisiä seikkoja. Asiasta vastaavan sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kanssa oli
sovittu, että oikeudellisten asioiden valiokunnalla parlamentin työjärjestyksen 50 artiklassa
tarkoitettuna yhteistyöhön osallistuvana
valiokuntana olisi yhteinen toimivalta
sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnan kanssa niiltä
osin, jotka koskivat ehdotettuja säännöksiä
kuluttajan oikaisukeinoista virheen
sattuessa, ja yksinomainen toimivalta
kohtuuttomia sopimusehtoja koskevien
ehdotettujen sääntöjen osalta. Huolimatta
hedelmällisestä yhteistyöstä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan kanssa
parlamentin sisällä oikeudellisten asioiden
valiokunnan työllä oli loppujen lopuksi
vain vähäinen vaikutus lopulliseen
yhteisymmärrykseen asiakirjasta63, sillä
edellä mainitut kaksi lukua, joista
oikeudellisten asioiden valiokunta oli
vastuussa, poistettiin suurilta osin
lopullisesta tekstistä epävirallisten kolmikantaneuvottelujen vaiheessa.

Kesäkuun 8. päivänä 2011 Euroopan parlamentti vastasi64 komission vuonna 2010
esittelemään vihreään kirjaan eurooppalaisesta sopimusoikeudesta. Oikeudellisten asioiden
valiokunta (esittelijä: Diana Wallis) vastasi päätöslauselmasta parlamentissa sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnan toimiessa yhteistyöhön osallistuvana valiokuntana
työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti. Päätöslauselmassaan parlamentti tuki toimia
kansallisen sopimusoikeuden eroista johtuvien sisämarkkinoiden esteiden poistamiseksi.
Vihreässä kirjassa ehdotetuista vaihtoehdoista parlamentti suosi muun muassa ˮvaihtoehtoa
[...] perustaa valinnainen väline asetuksellaˮ ja ehdotti tällaisen valinnaisen välineen
täydentämistä välineistöllä. Parlamentti painotti, että ˮyritysten välisessä tai yritysten ja
kuluttajien välisessä kaupankäynnissä kaikkien osapuolten pitäisi voida vapaasti valita tai
jättää valitsematta valinnainen välineˮ, ja kehotti komissiota selventämään valinnaisen
välineen suunniteltua suhdetta Rooma I -asetukseen. Parlamentti korosti vielä, että tällaisen

62 COM(2008)0614.
63 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 –
2008/0196(COD))(P7_TA(2011)0293)).
64 Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö A7-164/2011; Euroopan parlamentin päätöslauselma
8. kesäkuuta 2011 toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista
sopimusoikeutta (2011/2013(INI)) – P7_TA(2011)0262).

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja
Klaus-Heiner Lehne, PPE, DE, eurooppalaista
sopimusoikeutta käsittelevän työryhmän jäsen ja
yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevan
mietinnön yhteisesittelijä
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ˮvalinnaisen välineen on tarjottava erittäin korkea kuluttajansuojan tasoˮ, ja otti huomioon
kuluttajansuojadirektiivin parissa tehdyn työn ja sen, että muiden välineiden on vastattava
kyseistä direktiiviä. Tulevan lainsäädäntötyön osalta parlamentti vaati, että sen ˮolisi oltava
mahdollisimman kattava ja avoinˮ, muistutti kattavan ja laajan vaikutustenarvioinnin
tarpeesta ja vaati, että parlamentin olisi tultava täysimääräisesti kuulluksi ja osallistuttava
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen puitteissa.

Euroopan komission perustama asiantuntijaryhmä esitteli työnsä tuloksen kesäkuussa 2011.
Komissio oli pyytänyt asiantuntijaryhmää tekemään valtuuksiensa rajoissa
toteutettavuustutkimuksen eurooppalaista sopimusoikeutta koskevasta ehdotuksesta. Se
esitteli lopulta tämän toteutettavuustutkimuksen tulokset tekstinä, jossa pyrittiin
muodostamaan sopimusoikeuden sääntöjen kokonaisuus, joka kattaa kysymykset, jotka
ryhmä määritti käytännön tasolla olennaisiksi sopimussuhteessa EU:n sisämarkkinoilla.
Soveltamisalaksi määritettiin sekä yritysten ja kuluttajien väliset että yritysten väliset
sopimukset sekä myyntisopimukset ja niihin liittyvät palvelusopimukset. Tämän tekstin
pohjalta ja käynnistettyään epävirallisen kuulemiskierroksen komissio esitteli ehdotuksensa
asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista lokakuussa 2011.

Komission ehdotuksen yleinen tavoite oli parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja helpottaa
kaupankäyntiä tarjoamalla yksi sääntökokonaisuus jäsenvaltioiden rajatylittäviä sopimuksia
varten. Ehdotuksessa esitettiin sopimusoikeussääntöjen kokonaisuutta, jonka on tarkoitus
olla itsenäinen ja olla voimassa, kunkin jäsenvaltion kansallisen oikeuden sisällä, kansallisen
sopimusoikeuden rinnalla toisena sopimusoikeusjärjestelmänä, joka on samanlainen
kaikkialla EU:ssa.

Yhteinen eurooppalainen kauppalaki olisi valinnainen väline henkilöllisen ja aineellisen
soveltamisalansa sisällä eli myyntiä, digitaalisen sisällön toimittamista ja näihin liittyviä
palveluja koskevien rajatylittävien sopimusten kohdalla yritysten ja kuluttajien välisissä sekä
tietyissä yritysten välisissä suhteissa. Osapuolten olisi sovittava yhteisen eurooppalaisen
kauppalain käytöstä; yritysten ja kuluttajien välisissä suhteissa edellytettäisiin nimenomaista
suostumusta, ja kuluttaja saisi vakiomallisen tiedotteen, jossa esitetään yhteenveto yhteisen
eurooppalaisen kauppalain pääpiirteistä. Jäsenvaltiot voisivat myös halutessaan sallia
yhteisen kauppalain soveltamisen kotimaisiin liiketoimiin ja yritysten välisiin liiketoimiin,
joissa ei ole mukana pk-yritystä. Komissio aikoo lisäksi perustaa tietokannan jäsenvaltioissa
annettuja lopullisia tuomioita koskevan tiedon vaihtamiseksi.

Ehdotetun asetuksen liite sisältää sääntökokonaisuuden, joka noudattelee sopimuksen
elinkaarta ja sisältää sitovan sopimuksen tekemistä, sopimuksen sisällön arviointia,
osapuolten velvoitteita ja oikaisukeinoja, vahinkoja ja korkoja, korvauksia ja vanhentumista
koskevia säännöksiä. Ostajalla olisi mahdollisuus valita vapaasti oikaisukeino eli
korjaaminen, korvaaminen tai sopimuksen purkaminen. Tämä mahdollisuus on tällä hetkellä
olemassa vain muutamassa jäsenvaltiossa. Ehdotukseen liittyvässä tiedonannossa65 komissio
sitoutuu perustamaan liitännäistoimenpiteenä asiantuntijaryhmän ˮeurooppalaisten
mallisopimusehtojenˮ kehittämiseksi.

Ehdotuksen poliittisen merkityksen takia ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi oikeudellisten
asioiden valiokunta piti tärkeänä kattaa mietinnön laatimisen aikana sekä oikeudellinen
asiantuntemus että poliittinen kirjo mahdollisimman laajasti. Siksi se nimitti kaksi
yhteisesittelijää: Klaus-Heiner Lehnen (PPE) ja Diana Wallisin (ALDE), siihen saakka, kun
tämä erosi Euroopan parlamentista tammikuussa 2012, jolloin Luigi Berlinguer (S&D) otti

65 Komission tiedonanto 11. lokakuuta 2011 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ˮYhteinen eurooppalainen kauppalaki helpottamaan rajatylittäviä
liiketoimia sisämarkkinoillaˮ (COM(2011)0636).
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hänen paikkansa. Lisäksi perustettiin hankeryhmä tarvittavan kattavan avunannon
tarjoamiseksi yhteisesittelijöille; se koostui parlamentin pääsihteeristön eri osastojen
virkamiehistä. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta osallistui yhteistyöhön
työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti. Oikeudellisten asioiden valiokunta käytti kaikkia
saatavilla olevia voimavaroja hyödyntääkseen kattavasti sekä parlamentin sisäistä että
ulkoista asiantuntemusta, jotta asiaa koskeva valiokunnan mietintö saatiin valmisteltua
perusteellisesti.

Koska esiin oli tullut kysymyksiä siitä, onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT) 114 artikla asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle, kuten komissio
oli ehdottanut, oikeudellisten asioiden valiokunta pyysi lausuntoa parlamentin oikeudelliselta
yksiköltä. Tämä vahvisti – komission ja neuvoston oikeudellisten yksiköiden kantojen
mukaisesti – että SEUT-sopimuksen 114 artikla oli asianmukainen oikeusperusta
ehdotukselle.

Lisäksi oikeudellisten asioiden valiokunta pyysi arviota ehdotukseen liitetystä Euroopan
komission vaikutustenarvioinnista. Euroopan parlamentin vaikutustenarvioinnin yksikkö tuli
siihen johtopäätökseen, että vaikka jonkin verran voitiinkin kritisoida taloudellisten
toimijoiden kyselyissä antamien puhtaasti laadullisten vastausten muuntamista määrällisiksi
arvioiksi, vaikutustenarvioinnissa noudatettiin yleisesti ottaen komission
vaikutustenarviointiohjeissa itselleen asettamia, menetelmiä koskevia vaatimuksia.

Laajan ulkoisen asiantuntemuksen hyödyntämiseksi oikeudellisten asioiden valiokunta
noudatti asian tiimoilta myös kunnianhimoista tapahtumaohjelmaa vuosina 2012 ja 2013:
maaliskuun 1. päivänä 2012 järjestettiin ensimmäinen kuuleminen joistakin komission
ehdotuksen esiin tuomista perustavanlaatuisista kysymyksistä, erityisesti siitä, miten sen
pitäisi toimia olemassa olevan lainsäädäntökehyksen sisällä, ja siitä, vastaavatko sen
kattavuus ja sisältö sen käyttäjien tarpeita66; tämän jälkeen valiokunta järjesti vuoden 2012
ensimmäisellä puoliskolla yhdessä politiikkayksikkö C:n kanssa kolme seminaaria
ehdotuksen liitteen keskeisistä luvuista67 (eli kohtuuttomista sopimusehdoista,
oikaisukeinoista, korvauksista ja vanhentumisesta) ja 27. marraskuuta 2012 konferenssin
kansallisten parlamenttien edustajien kanssa68. Sekä jokaista seminaaria että kansallisten
parlamenttien edustajien kanssa pidettyä konferenssia varten valmisteltiin useita
yksityiskohtaisia tausta-asiakirjoja. Konferenssia varten muun muassa professori Martine
Béhar-Touchais valmisteli tausta-asiakirjan, jossa hän analysoi paljon keskustelua
herättänyttä yhteisen eurooppalaisen kauppalain toimintaa Rooma I -asetuksen puitteissa69.
Asiakirjassa hän tuli siihen tulokseen, että Rooma I -asetuksen 6 artiklalla, jossa todetaan,
että sovellettavan lain valitseminen ei saa johtaa siihen, että kuluttaja menettää hänelle
asuinpaikkansa oikeuden pakollisin säännöksin annetun suojan, ei olisi käytännön
merkitystä, jos osapuolet olisivat valinneet yhteisen eurooppalaisen kauppalain kansallisen
oikeuden sisällä. Kuluttajansuojaa koskevan vaikutuksen arvioimiseksi tutkimuksen toisessa
vaiheessa vertailtiin yksityiskohtaisesti yhteisen eurooppalaisen kauppalain tarjoamaa suojaa
jäsenvaltioiden kansalliseen oikeuteen. Johtopäätös oli, että yhteinen eurooppalainen
kauppalaki tarjoaa erittäin hyvän kuluttajansuojan ja vahvistaa erittäin usein kuluttajansuojaa
verrattuna moniin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin (esimerkiksi antamalla ostajalle
mahdollisuuden valita oikaisukeinon vapaasti).

66 Katso liite IV.
67 Katso liite IV.
68 Katso liite IV.
69 Martine Béhar-Touchais: ˮThe functioning of the CESL within the Framework of the Rome I Regulationˮ,
Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan teettämä tutkimus (PE462.477).
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Kootun asiantuntemuksen pohjalta yhteisesittelijät esittelivät lokakuussa 2012 työasiakirjan,
jossa he tarkastelivat keskeisiä näkökohtia, jotka katsoivat olennaisiksi keskustelun
kannalta70. Mietintöluonnoksessaan, jonka he toimittivat valiokunnalle helmikuussa 201371,
esittelijät esittivät yhteiset tarkistuksensa. He painottivat samalla, ettei asiakirja ollut
tyhjentävä vaan että siinä määritettiin joitakin keskeisiä näkökohtia tulevaa keskustelua
varten tekstin parantamiseksi siten, että siitä tulisi käyttäjäystävällisempi, selkeämpi ja
yhdenmukaisempi unionin säännöstön kanssa. Yksityiskohtana mainittakoon, että esittelijät
ehdottivat asetuksen ja liitteen yhdistämistä yhden yhdennetyn välineen saamiseksi.
Soveltamisalan osalta esittelijät ehdottivat yhteisen eurooppalaisen kauppalain tarjoamista
ainoastaan etäsopimusten kohdalla. Tarkoitus oli kohdentaa asetus lähinnä nopeasti
kasvavaan internetmyyntiin, jonka kohdalla ajatus valinnaisesta välineestä sai vahvaa
kannatusta. Lisäksi ehdotettiin täsmennyksiä suhteeseen Rooma I -asetuksen ja kansallisten
lakien kanssa. Oikaisukeinojen osalta esittelijät ehdottivat harkittaviksi kolmea vaihtoehtoa
paremman tasapainon saavuttamiseksi kuluttajan oikeuden purkaa sopimus ja myyjän
oikeuden korjata virhe välillä: ensimmäinen koski määräajan käyttöönottoa virheen
ilmoittamiselle: se alkaisi 6 kuukauden kuluttua vaaranvastuun siirtymisestä, ja määräajan
umpeutumisen jälkeen kuluttajan olisi hyväksyttävä virheen korjaaminen; toinen koski
vaatimusta, jonka mukaan kuluttajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta kohtuullisen
ajan kuluessa siitä, kun hän on huomannut velvoitteiden laiminlyömisen; ja kolmas koski
kuluttajaan kohdistuvan velvoitteen, joka koskee käytöstä maksamista hänen purkaessaan
sopimuksen, käyttöönottoa.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta hyväksyi lausuntonsa heinäkuussa 2013
22 jäsenen äänestäessä puolesta, 17 vastaan ja yhden pidättyessä äänestämästä. Valiokunta ei
kannattanut komission ehdotusta vaan suositteli ehdotetun valinnaisen välineen muuntamista
yhdenmukaistamisdirektiiviksi, joka täydentäisi direktiiviä 2011/83/EU72. Myös suuressa
osassa oikeudellisten asioiden valiokunnassa tehdyistä 326 tarkistuksesta puollettiin tätä
lähestymistapaa.

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi mietintönsä 17. syyskuuta 2013 19 jäsenen
äänestäessä puolesta, 3:n vastaan ja 2:n pidättyessä äänestämästä. Hyväksytyssä mietinnössä
kannatetaan – toisin kuin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnossa –
ehdotetun välineen valinnaista luonnetta ja asetusta oikeudellisena muotona. Lisäksi
esittelijöiden ehdotuksia asetuksen ja liitteen yhdistämisestä ja yhteisen eurooppalaisen
kauppalain tarjoamisesta etäsopimusten, erityisesti verkkosopimusten, kohdalla kannatettiin
ainoastaan valiokunnassa. Oikaisukeinojen osalta löydettiin kompromissi paremman
tasapainon saavuttamiseksi kuluttajan oikeuden purkaa sopimus ja myyjän oikeuden korjata
virhe välillä. Kompromississa ehdotetaan, että säilytetään periaate, jonka mukaan kuluttaja
voi valita oikaisukeinon vapaasti, mutta vaaditaan kuluttajaa ilmoittamaan sopimuksen
purkamisesta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on huomannut velvoitteiden
laiminlyömisen. Mietinnössä ehdotetaan pitkää kuuden vuoden vanhenemisaikaa.

70 Työasiakirja, 8. lokakuuta 2012, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä
eurooppalaisesta kauppalaista (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)), oikeudellisten asioiden
valiokunta, esittelijät: Luigi Berlinguer ja Klaus-Heiner Lehne (FdR 914981; PE497.786).
71 Mietintöluonnos, 6. maaliskuuta 2013, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)), oikeudellisten
asioiden valiokunta, esittelijät: Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer (FdR 929386; PE505.998v02-00).
72 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2011/83/EU (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
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Yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevan ehdotuksen ensimmäinen käsittely päätettiin
täysistunnossa 26. helmikuuta 201473, jolloin suuri enemmistö kannatti oikeudellisten
asioiden valiokunnan mietintöä. Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta siirtyy nyt
seuraavalle parlamentille, paitsi jos puheenjohtajakokous pitää asian antamista uudelleen
käsiteltäväksi suotavana parlamentin työjärjestyksen 59 artiklan 1 kohdan neljännen
luetelmakohdan mukaisesti. Vielä ei ole selvää, miten nopeasti neuvosto pystyy etenemään
neuvotteluvaltuuksiin saakka mahdollisen yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi.
Ratkaisevaa on myös, saako oikeudellisten asioiden valiokunnan täysistunnossa vahvistettu
ehdotus valinnaisen välineen tarjoamisesta etäsopimuksia varten kannatusta neuvostossa.

Lisäksi valiokunta seuraa sopimusoikeuden osalta varmasti kiinnostuneena seuraavalla
vaalikaudella komission kahden asiantuntijaryhmän työtä ja mahdollisia jatkotoimia: yksi
ryhmä käsitteli vakuutussopimusoikeutta74 ja esitteli loppuraporttinsa helmikuussa 2014, ja
toinen käsittelee edelleen pilvipalvelusopimusten turvallisia ja kohtuullisia ehtoja75.

3. Yhtiöoikeus

3.1. Tausta

Yhtiöoikeutta koskeva yhteisön säännöstö koostuu erilaisista
direktiiveistä, joiden tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä. Ensimmäiset tällä alalla hyväksytyt direktiivit
ovat vuosilta 1968 ja 1977. Suurinta osaa nykyisistä
direktiiveistä on muutettu useita kertoja, ja nyt oli tullut aika
saattaa yhtiöoikeutta koskeva säännöstö ajan tasalle ja yksinkertaistaa
sitä. Lisäksi on vielä kurottava kiinni merkittäviä eroja, jotta
voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä sisämarkkinoilla.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan yhtiöoikeuteen liittyvän
toimivaltansa puitteissa suorittamat toimet liittyivät siksi
yhtiöoikeuden nykyaikaistamista koskeviin kysymyksiin ja
yleisesti ottaen yritysten hallinnointiin ja ohjaukseen. Toimiin kuuluivat myös yhtiöoikeuden
yhdenmukaistamiseksi tietyillä aloilla suoritetut erityistoimet, joiden tarkoituksena oli
helpottaa yritysten rajatylittävää toimintaa, kuten esimerkiksi yhtiörekistereiden
yhteenliittäminen. Lisäksi toimet kattoivat toimenpiteet yrityksiä koskevan sääntelyn
parantamiseksi ja sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi ja kohdennetut toimenpiteet
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hallinnollisten rasitteiden
vähentämiseksi, kuten tilinpäätösdirektiiviin ja avoimuusdirektiiviin tehdyt muutokset.

Rahoitus- ja talouskriisi vahvisti tarpeen säännellä paremmin tiettyjä yhtiöoikeuden osa-
alueita nykyisten erojen kiinni kuromiseksi. Tätä taustaa vasten valiokunta laati kaksi
valiokunta-aloitteista mietintöä yritysten hallinnoinnista ja ohjauksesta ja suoritti tavallisen
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti merkittävän tilinpäätöstarkastusten uudistuksen.

Lisäksi yritysten yhteiskuntavastuun alalla tehtiin kaksi merkittävää muutosta
tilinpäätösdirektiiviin: direktiiviin lisättiin uusi luku kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien

73 Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö A7-0301/2013; Euroopan parlamentin
lainsäädäntöpäätöslauselma 26. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista (P7_TA(2014)0159).
74 Komission päätös (2013/C 16/03), annettu 17 päivänä tammikuuta 2013, eurooppalaista
vakuutussopimusoikeutta käsittelevän komission asiantuntijaryhmän perustamisesta (EUVL C 16, 19.1.2013,
s. 6).
75 Komission päätös (2013/C 174/04), annettu 18 päivänä kesäkuuta 2013, pilvipalvelusopimuksia käsittelevän
asiantuntijaryhmän perustamisesta (EUVL C 174, 20.6.2013, s. 6).
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puunkorjuuta harjoittavien suurten yritysten hallituksille suorittamien maksujen
raportoinnista, ja yli 500 henkilöä työllistävien yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen
on nyt raportoitava tiedot ympäristöä, sosiaalisia asioita, työntekijöitä, ihmisoikeuksien
kunnioittamista, korruption torjuntaa ja lahjontaa koskevista seikoista. Parlamentti hyväksyi
vielä lisäksi ei-yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä kannan, jonka mukaan yli
250 henkilöä työllistäviä yrityksiä kehotetaan asettamaan naisten osallistumista yritysten
hallintoneuvostoon koskevat tavoitteet.

Lisäksi valiokunta esitteli valiokunta-aloitteisen mietinnön julkisista ostotarjouksista annetun
direktiivin 2004/25/EY soveltamisen tarkistamisesta76.

3.2. Oikeudellisten asioiden valiokunnan ajama politiikka, lähestymistapa ja toimet

Valiokunnan lähestymistapa yhtiöoikeuteen kuvastaa tätä taustaa ja muuttuvia tarpeita
taloudellisen kehityksen huomioimiseksi sääntelyssä. Valiokunnan toimia tällä alalla ovat
ohjanneet seuraavat päätavoitteet:

 parannetaan yritysten kilpailukykyä sisämarkkinoilla,

 autetaan yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä toimimaan rajatylittävällä tavalla
sisämarkkinoilla,

 varmistetaan osakkeenomistajien, luotonantajien, työntekijöiden ja muiden
asianosaisten läpinäkyvyys ja oikeudet,

 vähennetään hallinnollisia rasitteita erityisesti mikroyritysten ja pk-yritysten osalta,

 vedetään johtopäätökset kriisistä (esim. johtajien palkkojen, riskirahastojen,
luottoluokituslaitosten, yhteisösijoittajien läpinäkyvyyden ja tilintarkastusten osalta).

Valiokunta ilmaisi kantansa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä tehtävän lainsäädäntötyön
lisäksi myös käyttämällä järkevällä tavalla valiokunta-aloitteisia mietintöjä ja
lainsäädäntöaloitteita.

Valiokunta esitti suullisen kysymyksen ja lopuksi päätöslauselman sen jälkeen, kun komissio
oli järjestänyt kuulemisen yhtiöoikeuden tulevaisuudesta. Päätöslauselma hyväksyttiin
täysistunnossa 14. kesäkuuta 201277, ja päätöslauselmassa ei ainoastaan käsitelty komission
järjestämää kuulemista, vaan siinä myös esiteltiin parlamentin strateginen näkökulma
lisätoimista yhtiöoikeuden alalla. Päätöslauselmassa korostettiin, että yhtiöoikeus on
suunniteltava siten, että sen avulla yksinkertaistetaan liiketoimintaympäristöä, vähennetään
tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja autetaan yrityksiä hyödyntämään tehokkaasti
sisämarkkinoita samalla kun varmistetaan luotonantajien, osakkeenomistajien, jäsenten ja
työntekijöiden etujen riittävä suojelu.

Tarkemmin ottaen parlamentti esitti uudelleen yhden sen tärkeimmistä yhtiöoikeutta
koskevista vetoomuksista: eurooppalaisia yhtiöoikeudellisia muotoja ja erityisesti yksityisiä
eurooppayhtiöitä sekä eurooppalaisia keskinäisiä yhtiöitä koskevia perussääntöjä olisi
edistettävä; ja olisi annettava ehdotus rajatylittävästä toimipaikan siirtämistä koskevasta
14. yhtiöoikeusdirektiivistä, jotta voidaan helpottaa yritysten rajatylittävää liikkuvuutta.

Lisäksi parlamentti korosti seuraavia kysymyksiä, joita se piti tärkeinä eri
yhtiöoikeusdirektiivien mahdollista tarkistamista varten: toisen yhtiöoikeusdirektiivin osalta
keskittyminen yksinkertaistamiseen sen sijaan, että käyttöön otettaisiin vaihtoehtoinen

76 Lisätietoja näistä kahdesta mietinnöstä on esitetty jäljempänä.
77 Valiokunnan mietintö B7-0299/2012; Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14. kesäkuuta 2012,
eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuudesta, P7_TA(2012)0259.
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pääomatietoja ja ylläpitoa koskeva järjestely; viidennen yhtiöoikeusdirektiivin osalta töiden
jatkaminen julkisten osakeyhtiöiden rakenteen ja toiminnan osalta; yhdeksännen
yhtiöoikeusdirektiivin osalta töiden jatkaminen siten, että yritysryhmiä koskevaa EU:n
yrityslainsäädäntöä ei yhdenmukaisteta täydellisesti, mutta suojellaan kuitenkin tytäryhtiöitä
ja asianosaisia ja lisätään ryhmien rakenteiden läpinäkyvyyttä. Yleisesti ottaen tuettiin
yhtiöoikeuden kodifiointia. Lisäksi parlamentti pyysi tekemään yhtiöoikeutta koskeviin
lainvalintasääntöihin liittyvää työtä. Parlamentti suhtautui myös myönteisesti
tilinpäätösdirektiivien tarkistamiseen ja ehdotti, että komissio tarkastelisi lisää EU:n
tilinpäätösstandardien luomista. Menettelyjen osalta parlamentti vaati jälleen kerran
puitesopimuksen mukaisesti ja erityisesti SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaisten
päätöslauselmien tarkan seurannan osalta suorittamaan kattavat vaikutustenarvioinnit ja
toimittamaan tietoja ajallaan ja säännöllisesti. Parlamentti pyysi komissiota esittelemään
toimintasuunnitelman, joka sisältäisi konkreettisia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin
aloitteita ja selvät tavoitteiden määräajat.

Komissio laatikin yhtiöoikeutta koskevat tulevat suuntaviivat toimintasuunnitelmassa, jonka
se esitteli joulukuussa 201278. Siinä korostettiin, että tulevan yhtiöoikeutta koskevan
politiikan tärkeimpiä osa-alueita ovat yritysten ja niiden osakkeenomistajien välisen
läpinäkyvyyden lisääminen, jotta voidaan parantaa yritysten hallinnointia ja ohjausta;
osakkeenomistajien pitkäkestoisen osallistumisen kannustaminen ja edistäminen sekä EU:n
yritysten rajatylittäviä toimintoja koskevan kehyksen yleinen parantaminen. Koska nämä
strategiset suuntaviivat ohjaavat myös yhtiöoikeutta koskevien komission tulevien
ehdotusten antamista, oikeudellisten asioiden valiokunta on myös kahdeksannella
vaalikaudella kiireinen näiden suuntaviivojen – ja komission konkreettisten
lainsäädäntöehdotusten – arvioinnissa valiokunnan omiin yhtiöoikeutta koskeviin
painopistealueisiin verrattuna.

Oikeudellisten asioiden valiokunta järjesti yhtiöoikeuden alalla tekemänsä työn ohessa
julkisia kuulemisia (esim. 27. tammikuuta 2010 aiheesta ”Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
johtajat: kuinka säännellä parhaiten?”; 26. huhtikuuta 2012 aiheesta ”Tilinpäätös- ja
avoimuusdirektiivien tarkistaminen: uudet maakohtaiset raportointivaatimukset”;
27. maaliskuuta 2012 aiheesta ”Tilintarkastusten laadun parantaminen Euroopan unionissa”;
ja 26. marraskuuta 2012 eurooppalaisen säätiön perussäännöstä79. Oikeudellisten asioiden
valiokunta ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ovat Euroopan
parlamentin työjärjestyksen 51 artiklan mukaan yhdessä vastuussa direktiivin ehdottamisesta
pörssiin listautuneiden yritysten liikkeenjohtoon osallistumattomia johtajia koskevasta
sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta, ja nämä valiokunnat järjestivät 20. maaliskuuta
2013 työpajan aiheesta ”Sukupuolten tasapuolinen edustus yritysten johtokunnissa ja
ylimmässä johdossa” ja järjestivät 19. kesäkuuta 2014 valiokuntien yhteisen kokouksen
keskustelujen käymiseksi kansallisten parlamenttien kanssa.

Oikeudellisten asioiden valiokunta järjesti myös asianmukaiset keskustelut asiasta vastaavan
komission jäsen Michel Barnierin ja hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä
käsittelevän riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän puheenjohtaja Edmund
Stoiberin kanssa.

78 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle
ja alueiden komitealle. Toimintasuunnitelma: eurooppalainen yhtiöoikeus sekä yritysten hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmä – nykyaikainen oikeudellinen kehys aiempaa sitoutuneemmille osakkeenomistajille ja
kestävää liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. COM(2012)0740.
79 Katso liite III.
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Oikeudellisten asioiden valiokunta teki tiivistä yhteistyötä talous- ja raha-asioiden
valiokunnan kanssa tehostetun yhteistyömenettelyn puitteissa sellaisissa yhtiöoikeutta
koskevissa kysymyksissä, jotka liittyivät erityisesti rahoituspalveluihin, ja esitti useita
tärkeitä mielipiteitä.

Tässä yhteydessä on korostettava, että suurin osa valiokunnan yhtiöoikeutta koskevaan
lainsäädäntöön tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä tehtävistä toimista saatettiin
onnistuneesti päätökseen neuvoston ja komission kanssa käytyjen intensiivisten
neuvotteluiden jälkeen ja hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä.

3.3. Yritysten hallinnointi ja ohjaus

Valiokunta hyväksyi kaksi yritysten hallinnointia ja ohjausta koskevaa valiokunta-aloitteista
mietintöä.

Näistä ensimmäisessä ”yrityshallintoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä”80 (esittelijä:
Klaus-Heiner Lehne) katsottiin, että yritysten hallinnointiin liittyviä kysymyksiä on
arvioitava rahoitusvakauden säilyttämisen kannalta kriisitilanteessa. Näitä kysymyksiä on
arvioitava jatkuvasti, jotta voidaan löytää ratkaisut, joiden avulla yritykset voivat ratkaista
nykyiset haasteet ja auttaa edistämään talouskasvua ja työllisyyden lisäämistä EU:ssa.

Lisäksi siinä korostettiin, että riskien hallinta on otettava asianmukaisesti huomioon
palkitsemiskäytäntöjen suunnittelemisen yhteydessä. Riskien hallintaa on ymmärrettävä ja
sovellettava koko organisaation tasolla, ja sitä on pidettävä yhtenä yritysten hallinnoinnin ja
ohjauksen tärkeimmistä osa-alueista kaikissa yrityksissä.

Raportissa kehotettiin komissiota esittelemään yhtiöoikeuteen liittyviä
lainsäädäntöehdotuksia, jotta komissio voisi auttaa ratkaisemaan yritysten hallinnointiin ja
ohjaukseen liittyviä kysymyksiä ja varmistamaan palkitsemiskäytäntöjen yhdenmukaisuuden
kaikenlaisissa yrityksissä.

Lisäksi päätöslauselmassa kehotettiin kannustamaan osoittamaan naisille enemmän johtajan
tehtäviä antamalla komission suositus, jonka mukaan käyttöön olisi otettava järjestelmä
yrityksen päätöksentekoelinten työpaikkojen, muiden elinten työpaikkojen ja yleisten
työpaikkojen täyttämiseksi.

Lopuksi päätöslauselmassa kehotettiin, että komissio kannustaisi käyttämään pörssiin
listautumattomia yrityksiä varten tarkoitettuja parhaita käytäntöjä koskevia suuntaviivoja,
jotka on suunniteltava siten, että niissä otetaan huomioon tällaisten yritysten erityispiirteet ja
erot.

Toinen mietintö (esittelijä: Sebastian Valentin Bodu) ”EU:n yritysten hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä”81 oli seurausta komission huhtikuussa 2011
käynnistämästä kuulemisesta82.

EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan kehyksen soveltamisalan osalta
päätöslauselmassa korostettiin tarvetta yritysten hallinnointia ja ohjausta koskeville
perustoimenpiteille, joita sovelletaan kaikkiin julkisesti noteerattuihin yhtiöihin.

Yritysten johtokuntien osalta päätöslauselmassa todettiin, että on tärkeää, että johtokunnan
jäsenten taidot ja osaaminen ovat laaja-alaisia ja monipuolisia. Päätöslauselmassa pyydettiin

80 Valiokunnan mietintö A7-0135/2010, 18. toukokuuta 2010 annetusta Euroopan parlamentin päätöslauselmasta
yritysten hallinnointiin liittyvistä deontologisista kysymyksistä (2009/2177(INI)).
81 Valiokunnan mietintö A7-0051/2012; Euroopan parlamentin päätöslauselma, tehty 29. maaliskuuta 2012,
EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä (2011/2181(INI)).
82 (COM(2011)0164)
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komissiota tarjoamaan tietoja sukupuolen moninaisuudesta ja yrityksissä ja jäsenvaltioissa
suoritetuista toimenpiteistä. Tarvittaessa naisten osuutta johtokunnissa olisi kasvatettava
30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kiintiöiden
kaltainen sitova lainsäädäntö voisi olla osa mahdollista ratkaisua. Johtajien valtuuksien ja
ulkoisten arviointien osalta päätöslauselmassa kannatettiin vapaaehtoisia toimenpiteitä.
Lisäksi päätöslauselmassa tuettiin yritysten palkkakäytäntöjen ja näitä käytäntöjä koskevien
osakkeenomistajien äänten julkistamista.

Päätöslauselmassa tuettiin yleisemmin ottaen osakkeenomistajiin liittyviä toimenpiteitä,
joilla kannustettaisiin pitkäkestoisiin investointeihin, ja komission suorittamaa
asiaankuuluvan lainsäädännön tarkistamista, jotta voidaan määritellä, kannustetaanko
nykyisessä lainsäädännössä tahattomasti lyhytkestoisuuteen. Päätöslauselmassa vastustetaan
tiettyjen pitkäaikaisten sijoittajien ryhmien suosimista, mutta siinä suhtaudutaan myönteisesti
asioiden hoidon sääntöjen laatimiseen EU:n tasolla. Vaikka päätöslauselmassa kannatetaan
eturistiriitoja koskevia sääntöjä, siinä vaaditaan jättämään kannustinrakenteiden luominen
sopimusosapuolten (eli yhteisösijoittajien ja niiden varainhoitajien) tehtäväksi. Komission
olisi arvioitava, kuinka osakkeenomistajien osallistumista voidaan lisätä. Lisäksi komission
olisi määriteltävä selvästi, mitä tarkoitetaan ”yhdessä toimimisella”. Komissiota pyydettiin
myös sääntelemään valtakirjaneuvonantajien ammattia. On varmistettava, että nimeä
kantavia osakkeita myöntävien yritysten saatavilla on niiden osakkeenomistajien
henkilöllisyys. Päätöslauselmassa nähtiin tarve lähipiiriliiketoimia koskevalle aloitteelle.
Työntekijäomistusjärjestelmät olisi kuitenkin jätettävä jäsenvaltioiden vastuulle.

Lopuksi päätöslauselman päätelmissä kannatetaan tällaisen sääntelyllisen lähestymistavan
yhteydessä selvästi ”noudata tai selitä” -periaatetta, joka on tiukkaa lainsäädäntöä
tehokkaampi työkalu yritysten hallinnointiin ja ohjaukseen liittyvien asioiden osalta.

Komissio jatkoi työtään tällä yritysten hallinnoinnin ja ohjauksen alalla esittelemällä
huhtikuussa 2014 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin
2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen
osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää
koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta83. Ehdotus noudattaa komission vuonna 2012
esittelemässä yhtiöoikeuden toimintasuunnitelmassa84 ja 27. maaliskuuta 2014 annetussa
komission tiedonannossa Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta 85annettuja
ilmoituksia ja sisältää useita erilaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on torjua yritysten
hallinnointiin ja ohjaukseen liittyvät puutteet, jotka koskevat julkisesti noteerattuja yrityksiä
ja niiden johtokuntia, osakkeenomistajia, välittäjiä ja valtakirjaneuvonantajia. Oikeudellisten
asioiden valiokunta aloittaa tätä ehdotusta koskeviin tarkistuksiin liittyvän työnsä
kahdeksannella vaalikaudella.

3.4. Rajatylittäviä toimipaikan siirtoja koskeva 14. yhtiöoikeusdirektiivi

Tällä hetkellä yritykset voivat siirtää toimipaikkansa ainoastaan purkamalla yrityksen ja
perustamalla uuden oikeushenkilön kohteena olevaan jäsenvaltioon tai perustamalla uuden
oikeushenkilön kohteena olevaan jäsenvaltioon ja sen jälkeen sulauttamalla molemmat
yritykset yhteen rajatylittävällä tavalla. Nämä menettelyt sisältävät hallinnollisia esteitä,
kustannuksia ja sosiaalisia seurauksia, eivätkä ne tarjoa oikeusvarmuutta.

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi kuudennella vaalikaudella valiokunta-aloitteisen
lainsäädäntömietinnön EY 192 artiklan (nykyisin SEUT-sopimuksen 225 artikla) nojalla

83 COM(2014)0213.
84 Katso edellä.
85 COM(2014)0168.
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(esittelijä: Klaus-Heiner Lehne) yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä
jäsenvaltioiden välillä86. Mietintöön perustuvassa päätöslauselmassaan parlamentti kehotti
komissiota esittelemään lainsäädäntöehdotuksen 14. yhtiöoikeusdirektiiviksi, jossa
säädettäisiin toimenpiteet jäsenvaltioiden lainsäädännön koordinoimiseksi, jotta voidaan
edistää jonkin jäsenvaltion lakien mukaisesti perustettujen yhtiöiden sääntömääräisen
kotipaikan rajatylittävää siirtämistä yhteisön sisällä.

Tähän alaan liittyvä lainsäädännön tarve on myös seurausta unionin tuomioistuimen
16. joulukuuta 2008 antamista päätöksistä asiassa Cartesio87 ja 12. heinäkuuta 2012 asiassa
VALE Épitési88.

Komissio vastasi 17. kesäkuuta 2009 julkaistussa seurannassaan, että unionin
tuomioistuimen oikeuskäytäntö mahdollisti jo yritysten liikkuvuuden, vaikka se oli rajattu
tiettyihin tilanteisiin, ja että nykyisessä lainsäädännössä tarjottiin puitteet liikkuvuudelle
esimerkiksi rajatylittäviä sulautumisia koskevassa direktiivissä. Komissio lisäsi, että
vaalikauden lähestyvän päättymisen vuoksi olisi sopivampaa, että seuraava komissio päättää,
kuinka tässä asiassa edetään.

Oikeudellisten asioiden valiokunta piti komission vastausta epätyydyttävänä, koska siinä
jätettiin yrityksen mahdollisuus siirtää toimipaikka yhdestä jäsenvaltiosta toiseen sellaisten
kansainvälisten yksityisoikeuden sääntöjen varaan, jotka poikkeavat suuresti toisistaan eri
jäsenvaltioissa, mikä voi lopulta estää tällaiset siirrot. Komitea katsoi, että
yhdenmukaistamistoimenpiteiden tarve oli suuri, jotta EU:n yritykset voisivat nauttia niille
SEUT-sopimuksessa taatusta sijoittautumisen vapaudesta, minkä vuoksi valiokunta päätti
laatia uuden valiokunta-aloitteisen lainsäädäntömietinnön.

Mietinnössä aiheesta 14. yhtiöoikeusdirektiivi rajatylittävistä toimipaikan siirroista89

(esittelijä: Evelyn Regner) esiteltiin suositukset komissiolle rajatylittäviä toimipaikan siirtoja
koskevan direktiivin tarpeesta ja sisällöstä.

Suositukset koskivat direktiivin soveltamisalaa, rajatylittävien siirtojen vaikutuksia,
läpinäkyvyyttä ja ennen siirtämisestä päättämistä koskevaan tiedottamiseen liittyviä sääntöjä,
päätöksentekoprosessia (osakkeenomistajat), siirron laillisuuden varmentamista,
suojelutoimenpiteitä ja työntekijöiden oikeuksia samalla kun suosituksissa suhtauduttiin
neutraalisti työntekijöiden osallistumiseen ja yrityksen sääntömääräisen kotipaikan ja
hallinnollisen toimipaikan erottamiseen toisistaan.

Koska oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi jälleen, että komission antama vastaus oli
epätyydyttävä, valiokunta päätti ryhtyä kesällä 2012 talon sisäisiin toimenpiteisiin, jotta se
pystyi tukemaan tällä alalla tehtävää työtä, ja pyysi omia yksiköitään laatimaan niin kutsutun
Euroopan tason lisäarvon arvioinnin 14. yhtiöoikeusdirektiivistä90. Valiokunnalle
helmikuussa 2013 esitellyssä arvioinnissa tuettiinkin parlamentin kantaa siitä, että
14. yhtiöoikeusdirektiivi on tarpeellinen, ja arvioinnissa määriteltiin yksityiskohtaisesti edut,
joita tällaisella direktiivillä olisi yritysten toimipaikan rajatylittävään siirtämiseen liittyvän

86 Valiokunnan mietintö A6-0040/2009; Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 10. maaliskuuta 2009,
suosituksista komissiolle yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä
(2008/2196(INI)).
87 Asia C-210/06, Cartesio, Kok. 2008, s. I-9641.
88 Asia C-378/10, VALE Épitési ECI:EU:C:2012:440.
89 Valiokunnan mietintö A7-0008/2012; Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 2. helmikuuta 2012,
suosituksista komissiolle yhtiöiden kotipaikan rajatylittäviä siirtoja koskevasta neljännestätoista
yhtiöoikeusdirektiivistä (2011/2046(INI)).
90 Euroopan tason lisäarvon arviointi (EAVA 3/2012) ”Rajatylittäviä toimipaikan siirtoja
koskeva direktiivi (14. yhtiöoikeusdirektiivi)”, PE494.460.
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oikeusvarmuuden, selkeyden, läpinäkyvyyden ja yksinkertaisuuden kannalta.
Mielenkiintoista oli, että arvioinnissa pyrittiin myös arvioimaan määrällisesti tällainen
Euroopan tason lisäarvo esittämällä lukema sääntömääräisen kotipaikan siirrosta aiheutuvista
kustannuksista, jotka voitaisiin välttää ehdotetun direktiivin avulla.

Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto käynnisti 14. tammikuuta
2013 osana yhtiöoikeutta koskevassa toimintasuunnitelmassa ilmoitettuja toimenpiteitä
julkisen kuulemisen rajatylittävistä toimipaikan siirroista, mutta kuulemisessa ei saavutettu
merkittäviä tuloksia. Voidaan hyvin todeta, että edistyminen tässä kysymyksessä edellyttää
lisää tarkkoja seurantatoimia.

3.5. Yhtiöoikeudelliset lainsäädäntötoimet

Kaupparekistereiden yhteenliittäminen

Yhtiöoikeuteen liittyvän työnsä yhteydessä oikeudellisten asioiden valiokunta vastasi myös
parlamentin työstä kaupparekistereiden yhteenliittämiseksi.

Ajatus yrityksiä koskevien virallisten tietojen saatavuuden helpottamisesta ei ole uusi, vaan
se oli jo yksi ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin91 (68/151/ETY) tavoitteista vuonna 1968;
vuonna 2003 tehdyissä tarkistuksissa vaadittiin, että kaikilla jäsenvaltioilla on oltava
sähköiset kaupparekisterit vuoteen 2007 mennessä. Talouskriisin seurauksena ja sen
perusteella, että yrityksiä koskevien tietojen saannin parantaminen oli tärkeää luottamuksen
palauttamiseksi markkinoihin, komissio käynnisti vuonna 200992 kuulemisen
kaupparekistereiden yhteenliittämisestä. Rekisterit olivat tuolloin alueellisia tai kansallisia, ja
yhteistyö oli luonteeltaan vapaaehtoista.

Parlamentti vastasi oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (esittelijä: Kurt Lechner)
jälkeen tähän vihreään kirjaan 7. syyskuuta 2010 antamallaan päätöslauselmalla93, jossa
parlamentti vahvisti kaupparekistereihin liittyvän rajatylittävän yhteistyön hyödyllisyyden.
Parlamentin esittämät tärkeimmät vaatimukset koskivat kaikkien jäsenvaltioiden
osallistumisen varmistamista, tietojen helppoa saatavuutta ja korkeaa laatua sekä
yhteenliittämisen täydentämistä yhden pisteen palvelun käyttöönoton avulla.

Komission myöhemmin 4. helmikuuta 2011 esittelemän lainsäädäntöehdotuksen94

tarkoituksena oli luoda sähköisten rekistereiden verkosto ja yhteiset vähimmäistiedot myös
haaraliikkeiden ja rajatylittävien sulautumisten osalta, ja ehdotuksella muutettiin kolmea
direktiiviä (direktiivi 2009/101/EY95, direktiivi 89/666/ETY96 ja direktiivi 2005/56/EY97)
säätämällä erityisesti delegoiduista säädöksistä.

91 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1968, niiden takeiden
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan
2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EYVL L 65,
14.3.1968, s. 8).
92 Komission vihreä kirja, annettu 4. marraskuuta 2009, aiheesta ”Kaupparekistereiden yhteenliittäminen”
(COM(2009)0614).
93 Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö A7-0218/2010 Euroopan parlamentin päätöslauselmasta
7. syyskuuta 2010 kaupparekistereiden yhteenliittämisestä (P7_TA(2010)0298).
94 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 4. helmikuuta 2011, direktiivien
89/666/ETY, 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden
yhteenliittämisen osalta (COM(2011)0079).
95 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16. syyskuuta 2009, niiden takeiden
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa
kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EUVL L 258,
1.10.2009, s. 11).
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Ehdotusta muokattiin laajasti neuvostossa puheenjohtajavaltio Unkarin ja sen jälkeen Puolan
johdolla vuonna 2011 pääasiassa sisällyttämällä ehdotukseen täytäntöönpanosäädökset
komission ehdottamien delegoitujen säädösten sijasta.

Sopu saavutettiin ensimmäisessä käsittelyssä puheenjohtajavaltio Tanskan johdolla varhain
vuonna 2012 ja vahvistettiin täysistunnossa 14. helmikuuta 2012 (esittelijä: Kurt Lechner)98.
Parlamentti onnistui erityisesti saamaan ehdotukseen säännöksen, jolla komissiolle
myönnettiin valtuudet hyväksyä delegoidulla säädöksellä säännöt äskettäin perustetun
eurooppalaisen keskusjärjestelmän yhteisrahoittamisesta perimällä maksuja, joiden summa
perittäisiin yksittäisiltä käyttäjiltä – minkä parlamentti katsoi olevan riittämättömästi
säännelty täytäntöönpanosäädöksillä. Parlamentti onnistui lisäksi pidentämään delegoitujen
säädösten luonnoksesta kieltäytymisen määräaikaa 2+2 kuukaudesta 3+3 kuukauteen, kun
otetaan huomioon kansalaisilta perittävien maksujen merkitys ja tarve arvioida tällainen
delegoidun säädöksen luonnos läpikotaisin.

Koska määräaika sekä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä että
asiaankuuluvien täytäntöönpanosäädösten antamiseksi osuu kahdeksannelle vaalikaudelle,
oikeudellisten asioiden valiokunta voi haluta arvioida järjestelmän täytäntöönpanon ja
toiminnan.

Tilinpito

a) Mikroyritykset

Parlamentti kehotti pienten ja keskisuurten yritysten, erityisesti
mikroyritysten, kirjanpitovaatimuksista 18. joulukuuta 2008
antamassaan päätöslauselmassa komissiota esittelemään
lainsäädäntöehdotuksen, jossa sallittaisiin jäsenvaltioiden vapauttaa
mikroyritykset direktiivin 78/660/ETY soveltamisesta. (Neljäs
yhtiöoikeusdirektiivi).

Komissio esitteli ehdotuksen osana komission yksinkertaistamista
koskevaa jatkuvaa ohjelmaa, joka on yksi paremman sääntelyn toimintaohjelman
painopistealueista.
Ehdotuksessa esiteltiin kohdennetut muutokset neljänteen yhtiöoikeusdirektiiviin.
Ehdotuksessa lisättiin erityisesti direktiiviin 78/660/ETY uusi 1 a artikla, jossa säädetään
seuraavaa: ”Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen tässä direktiivissä säädetyistä
velvollisuuksista yhtiöille, joiden taseen mukaan kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta ei
ylity tilinpäätöspäivänä: a) taseen loppusumma: 500 000 euroa; b) nettoliikevaihto:
1 000 000 euroa; c) työntekijöitä tilikautena keskimäärin: 10.”
Valiokunnan mietintöön (esittelijä: Klaus-Heiner Lehne), joka hyväksyttiin täysistunnossa
10. maaliskuuta 2010, sisällytettiin komission ehdotukset samalla kun siinä korostettiin

96 Yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkistamisvaatimuksista,
jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon
avaamia sivuliikkeitä (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 36).
97 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,
pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 1).
98 Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö A7-0022/2012 Euroopan parlamentin
lainsäädäntöpäätöslauselmasta 14. helmikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi direktiivien 89/666/ETY, 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja
yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta (P7_TA-PROV(2012)0033).
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tarvetta ottaa huomioon monien sellaisten yritysten kansallinen tilanne, jotka on katettu
kyseisessä artiklassa säädettyjen kynnysarvojen puitteissa.

Neuvosto ei jakanut tätä näkemystä, kun neuvosto hyväksyi yhteisen kannan ja välitti sen
parlamentille.

Neuvottelujen jälkeen sopuun päästiin toisessa käsittelyssä. Mikroyritykset (jotka on
määritelty yrityksiksi, joilla on alle 10 työntekijää ja joiden liikevaihto on 700 000 euroa
ja/tai joiden taseen loppusumma on enintään 350 000 euroa) voivat nyt laatia hyvin
yksinkertaisen taseen ja tuloslaskelman käytännössä huomautuksitta.

b) Yksinkertaistaminen ja maakohtainen raportointi: uusi tilinpäätösdirektiivi

Mikroyritysdirektiiviä koskevien neuvottelujen ollessa vielä käynnissä komissio esitteli
ehdotuksen uudeksi tilinpäätösdirektiiviksi99. Yksinkertaistaminen oli tarpeen, sillä
30 vuoden ajan tehdyillä tilinpäätösdirektiiviä koskevilla muutoksilla oli lisätty monia uusia
vaatimuksia, jotka olivat tehneet säännöistä äärimmäisen monimutkaisia.

Tällä uudella tilinpäätösdirektiivillä konsolidoidaan ja saatetaan ajan tasalle EU:n
osakeyhtiöitä koskevat tilinpitosäännöt. Sillä yhdistettiin ja korvattiin direktiivi 78/660/ETY
(yksittäiset tilinpäätökset) ja direktiivi 83/349/ETY (konsolidoidut tilinpäätökset) sekä
sisällytettiin osaksi mikroyritysdirektiivi (direktiivi 2012/6/EU).

Asia (esittelijä: Klaus-Heiner Lehne) neuvoteltiin pakettina yhdessä avoimuusdirektiivin
(esittelijä: Arlene McCarthy) kanssa100.

Neuvottelut olivat pitkiä ja edellyttivät seitsemää kolmikantakokousta ja kahta neuvoston
puheenjohtajakautta ennen sopimuksen saavuttamista. Näkemys siitä, että pieniin yrityksiin
kohdistuvat tarpeettomat ja kohtuuttomat hallinnolliset kustannukset vaikeuttavat
taloudellista toimintaa ja hidastavat kasvua ja työllisyyttä ei ole kiistaton. Kun laaditaan
järjestelmää, jossa helpotetaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia vaatimuksia,
pk-yritysten määritelmä on ratkaisevan tärkeä, erityisesti 28 jäsenvaltion Euroopan
unionissa, jossa jäsenvaltioiden taloudellinen tilanne ja yritysrakenne vaihtelee suuresti.

Parlamentti ja neuvosto suostuivat lopulta määrittelemään pieniksi yrityksiksi alle
50 työntekijän yritykset, joiden liikevaihto on enintään kahdeksan miljoonaa euroa ja joiden
taseen loppusumma on enintään neljä miljoonaa euroa. Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti
käyttää liikevaihtoa ja taseen loppusummaa koskevina kynnysarvoina 12 miljoonaa euroa
edeltävän ja kuutta miljoonaa euroa jälkimmäisen osalta.

Sopimuksella yksinkertaistettiin tilinpäätösten laatimista ja vähennettiin sellaisten tietojen
määrää, jotka pienten yritysten on ilmoitettava tilinpäätöksiin sisältyvinä huomautuksina.
Direktiivin perusteella pienten yritysten on ainoastaan laadittava tase, tuloslaskelma ja
huomautukset sääntelyvaatimusten täyttämiseksi. Jäsenvaltiot voivat myös sallia, että pienten
yritysten on laadittava ainoastaan lyhennetty tase ja tuloslaskelma. Pienillä yrityksillä on
tietenkin oikeus toimittaa enemmän tietoja tai selontekoja vapaaehtoisesti. Pienille yrityksille
ei määrätä EU:n tasolla pakollista tilintarkastusta. Jos jäsenvaltio päättää määrätä
tilintarkastuksen pakolliseksi, direktiivissä on säädetty tähän liittyvästä suhteellisesta
lähestymistavasta.

99 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 25. lokakuuta 2011,
tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä
kertomuksista (COM(2011)0684).
100 Katso jäljempänä.
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Uuden direktiivin merkittävä uutuus on se, että direktiivissä määrätään kaivannaisteollisuutta
tai aarniometsien puunkorjuuta harjoittavien yritysten hallitukselle suorittamien maksujen
paljastamista koskevia vaatimuksia, minkä seurauksena yritykset ja hallitukset saatetaan
vastuuseen ja niitä kannustetaan käyttämään saamiaan tuloja kansalaisten eduksi. Valiokunta
järjesti 26. huhtikuuta 2012 kuulemisen aiheesta ”Tilinpäätös- ja avoimuusdirektiivien
tarkistaminen: uudet maakohtaiset vaatimukset”, jossa tarjottiin jäsenille mahdollisuus
kuulla kansalaisyhteiskunnan ja teollisuuden edustajien näkemyksiä. Monilla kehitysmailla
on runsaat luonnonvarat, mutta tätä varallisuutta käytetään usein väärin, tai maiden
hallitukset ovat usein anastaneet nämä luonnonvarat. Kaikki asianosaiset eivät kuitenkaan
suhtautuneet myönteisesti näihin vaatimuksiin, vaan asianosaiset väittivät, että vaatimuksilla
lisätään yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia rasitteita ja vaarannetaan yritysten kilpailukyky.

Tilinpäätösdirektiivin mukaan kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien puunkorjuuta
harjoittavien suurten yritysten on nyt valmisteltava vuosittain erillinen raportti, johon ne
sisällyttävät maa- ja projektikohtaisesti merkittävät maksut, joita ne ovat suorittaneet maissa,
joissa ne toimivat.

Raporttiin on sisällytettävä kaikki yli 100 000 euron suuruiset maksut, jotka on maksettu
tilikaudella hallitukselle johonkin tiettyyn hankkeeseen liittyen. Termi ”maksu” on
määritelty laajasti, ja se sisältää tuotanto-oikeudet, verot, tekijänpalkkiot, osingot ja
infrastruktuurin parannusmaksut. Direktiivi sisältää tarkistuslausekkeen, joka tarjoaa
mahdollisuuden laajentaa raportointivaatimukset koskemaan muita talouden aloja ja
laajentamaan toimitettavien tietojen kattavuutta.

c) Yritysten yhteiskuntavastuu ja uudet muita kuin taloudellisia tietoja koskevat
raportointivaatimukset

Komissio käytti tekniikkaa, joka ei ole lainsäätämisen kannalta paras mahdollinen, ja esitteli
uuden ehdotuksen kumottujen tilinpäätösdirektiivien muuttamiseksi.101 Ehdotuksessa otettiin
käyttöön uusia tiettyjä yrityksiä koskevia raportointivaatimuksia, jotka koskevat
monimuotoisuutta ja muita kuin taloudellisia tietoja ja joiden tarkoituksena on lisätä kyseessä
olevien yritysten toimittamien sosiaali- ja ympäristöasioita koskevien tietojen avoimuutta.

Valiokunta hyväksyi samana vuonna päätöslauselman aiheesta ”Tilivelvollinen, avoin ja
vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu”102 (esittelijä: Rafaelle Baldassarre), joka oli
seurausta 25. lokakuuta 2011 annetulle komission tiedonannolle yritysten
yhteiskuntavastuuta koskevasta uudistetusta EU:n strategiasta vuosiksi 2011–2014 ja jossa
esiteltiin seuraava uusi määritelmä: ”yritysten vastuu omista yhteiskunnallisista
vaikutuksistaan”. Päätöslauselmassaan valiokunta korosti tarvetta määritellä sääntelylliset
toimet, joiden avulla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta.

Neuvottelut direktiivin muuttamiseksi olivat vaikeita, sillä parlamentin ja neuvoston kannat
olivat hyvin etäällä toisistaan. Asiassa päästiin kuitenkin lopulta sopimukseen. Vuodesta
2015 alkaen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, joiden taseen mukaan niillä on
ollut tilikauden aikana keskimäärin yli 500 työntekijää, on liitettävä johdon selvitykseen (tai
erilliseen selvitykseen, jos jäsenvaltiot sallivat tämän) muita kuin taloudellisia tietoja

101 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 16. huhtikuuta 2013, neuvoston
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä
edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta
(COM(2013)0207).
102 Valiokunnan mietintö A7-0017/2013; Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. helmikuuta 2013,
yritysten yhteiskuntavastuusta: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu
(2012/2098(INI)).
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sisältävä selvitys, jossa esitetään tiedot tarvittavassa laajuudessa, jotta voidaan saada käsitys
yrityksen kehityksestä, toiminnasta ja asemasta sekä yrityksen toimien vaikutuksista, jotka
liittyvät vähintään ympäristö-, sosiaali-, ja työntekijäasioihin, ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen ja korruption ja lahjonnan torjuntaan.

Safe harbor -säännöksessä säädetään, että jäsenvaltiot voivat sallia lähestyviä tapahtumia tai
neuvoteltavina olevia asioita koskevien tietojen pois jättämisen poikkeustapauksissa, joissa
tällaisten tietojen paljastaminen haittaisi vakavalla tavalla yrityksen kaupallista asemaa,
edellyttäen, että tietojen pois jättäminen ei johda harhaan. Hallinto-, johto- ja valvontaelinten
päätös tietojen pois jättämisestä on perusteltava, ja näiden elinten jäsenet ovat yhdessä
vastuussa tällaisesta päätöksestä.

Muutosdirektiivissä vaaditaan myös suuria julkisesti noteerattuja yhtiöitä toimittamaan
tietoja niiden monimuotoisuutta koskevista käytännöistä, mukaan lukien ikää, sukupuolta ja
koulutuksellista ja ammatillista taustaa koskevat seikat.

Avoimuusdirektiivi

Nykyisessä avoimuusdirektiivissä vaaditaan EU:n säännellyillä
markkinoilla myytävien arvopapereiden liikkeellelaskijoita
varmistamaan riittävä avoimuus takaamalla tietojen säännöllinen virta
markkinoille julkaisemalla erityisesti säännöllisesti talouteen liittyviä
tietoja ja ajan tasalla olevia tietoja äänioikeuksien huomattavista
omistusosuuksista. Vuonna 2010 avoimuusdirektiivin toiminnasta
annetun mietinnön jälkeen komissio ehdotti lokakuussa 2011103, että
vaatimus osavuotisten johdon selvitysten ja/tai
neljännesvuosikatsausten julkaisemisesta kumotaan. Lisäksi komissio
ehdotti huomattavista omistusosuuksista ilmoittamisen osalta, että
osakkeiden omistusosuudet yhdistettäisiin rahoitusvälineiden
omistusosuuksien kanssa ilmoitusten antamista koskevien
kynnysarvojen laskemiseksi ja että yhdenmukaistamista jatkettaisiin. Tilinpäätösdirektiivien
muuttamista koskevien ehdotusten tavoin ehdotukseen avoimuusdirektiivin tarkistamisesta
sisältyi maakohtainen raportointivaatimus, eli uusi velvollisuus suurille
kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta harjoittaville yrityksille raportoida hallituksille
suorittamansa maksut. Näin ollen avoimuusdirektiiviä koskevilla muutoksilla oli tarkoitus
täydentää tilinpäätösdirektiiviin ehdotettuja muutoksia kaikkien EU:n säännellyillä
markkinoilla noteerattujen yhtiöiden sisällyttämiseksi.

Edellä mainitun tavoin ehdotus avoimuusdirektiivin tarkistamiseksi (esittelijä: Arlene
McCarthy) neuvoteltiin pakettina yhdessä tilinpäätösdirektiivien muuttamista koskevan
ehdotuksen104 (esittelijä: Klaus-Heiner Lehne) kanssa. Oikeudellisten asioiden valiokunta
teki avoimuusdirektiivin osalta tiivistä yhteistyötä myös talous- ja raha-asioiden valiokunnan
kanssa parlamentin työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti.

Tilinpäätös- ja avoimuusdirektiivien neuvottelujen liittyminen läheisesti toisiinsa tarkoitti,
että kun maakohtaisesta raportoinnista päästiin sopuun, se siirrettiin osaksi
avoimuusdirektiiviä viittaamalla tilinpäätösdirektiiviin. Lisäksi parlamentti sai sisällytettyä
avoimuusdirektiivien johdanto-osan kappaleisiin viittauksen moniin eri periaatteisiin, joita se

103 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 25. lokakuuta 2011,
säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin
tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission
direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta (COM(2011)0683).
104 Katso edellä.
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piti ratkaisevan tärkeinä avoimuuden ja sijoittajien suojan takaamiseksi, kuten olennaisuus,
hallitus- ja projektikohtaiset selvitykset, universaalisuus ja kattavuus.

Nykyisen avoimuusdirektiivin vaatimuksia koskevien muutosten osalta lopulta saavutetussa
sopimuksessa vahvistettiin komission ehdotus neljännesvuosikatsauksia koskevien
vaatimusten kumoamisesta, mutta jäsenvaltioille jätettiin kuitenkin mahdollisuus ottaa
käyttöön tiukempia raportointivaatimuksia tietyin ehdoin. Lisäksi luodaan yhteinen
sähköisen raportoinnin muoto ESMA:n suorittaman kustannushyötyarvioinnin jälkeen ja
ESMA:n laatimien teknisten sääntelystandardien luonnosten pohjalta. Säänneltyjen tietojen
saatavuuden parantamiseksi perustetaan verkkoportaali, joka toimii eurooppalaisena
sähköisenä yhteyspisteenä.

Neuvoston kanssa käydyt neuvottelut osoittautuivat erityisen vaikeiksi seuraamusten osalta,
mukaan lukien seuraamusten julkistaminen ja komission esittelemät vaatimukset
sovellettavan seuraamuksen määrittelemiseksi. Lopulta päästiin sopimukseen, jossa taattiin
selkeästi määritellyt poikkeukset seuraamusten julkistamista koskevaan sääntöön sekä
kompromissi kussakin tapauksessa langetettavista seuraamuksista. Parlamentti sai
sisällytettyä selvennyksen, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat määrätä lisäseuraamuksia tai
-toimenpiteitä sekä suurempia hallinnollisia sakkorangaistuksia kuin mitä tässä direktiivissä
on säädetty. Neuvosto kykeni kuitenkin hyväksymään kompromissin ainoastaan sillä
edellytyksellä, että avoimuusdirektiivin johdanto-osan kappaleisiin lisättiin selvennys, jonka
mukaan seuraamuksia koskevat säännökset eivät muodosta muuta EU:n lainsäädäntöä
koskevaa ennakkotapausta.

Oikeudellisten asioiden valiokunta toimitti lopulta kaksi asiaa – tarkistukset
tilinpäätösdirektiiviin ja avoimuusdirektiiviin – samaan täysistuntoon ja säilytti näin paketin
erityisesti sellaisten merkittävien ja poliittisesti arkaluontoisten maakohtaisten
raportointivaatimusten osalta, jotka ovat tärkeitä kummankin direktiivin osalta.

Lakisääteiset tilintarkastukset

Tilintarkastuksia uudistettiin valtavasti seitsemännellä vaalikaudella.

Ensin järjestettiin pitkä julkinen kuuleminen,105 johon parlamentti vastasi valiokunta-
aloitteisella mietinnöllä ”tilintarkastuspolitiikasta: kriisin opetukset”106 (esittelijä: Antonio
Masip-Hidalgo), minkä jälkeen komissio esitteli kaksi äärimmäisen kunnianhimoista ja
kiistanalaista ehdotusta, joiden tavoitteena oli tehostaa EU:n lakisääteisten tilintarkastusten
laatua ja palauttaa luottamus tarkastettuihin tilinpäätöksiin.

Ensimmäisellä ehdotuksella muutettiin kahdeksatta yhtiöoikeusdirektiiviä tilinpäätösten ja
konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta (direktiivi 2006/43/EY)107.
Toisen ehdotuksen tarkoituksena oli säännellä seuraavia yleisen edun kannalta merkittäviä
yhteisöjä koskevia tilintarkastuksia: suuret julkisesti noteeratut yhtiöt, pankit ja
vakuutuksenantajat108.

105 COM(2010)0561.
106 Valiokunnan mietintö A7-0200/2011; Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. syyskuuta 2011,
tilintarkastuspolitiikasta: kriisin opetukset (2011/2037(INI)).
107 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 30. marraskuuta 2011,
tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY
muuttamisesta (COM(2011)0778).
108 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 30. marraskuuta 2011, yleisen
edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista
(COM(2011)0779)
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Valiokunta järjesti 27. maaliskuuta 2012 kuulemisen aiheesta ”Tilintarkastusten laadun
parantaminen Euroopan unionissa”, mikä antoi jäsenille tilaisuuden kuulla näkemyksiä
useilta eri sidosryhmiltä, kuten tilintarkastajilta, sijoittajilta, kirjanpitäjiltä, yrityksiltä ja
tarkastuskomiteoiden jäseniltä.

Esittelijä (Sajjad Karim) valmisteli alustavan työasiakirjan, jossa hän perehtyi ehdotusten
tärkeisiin aiheisiin samalla kun hän kiinnitti huomiota muihin seikkoihin, joista oli hänen
mielestään keskusteltava lisää.

Parlamentin vaikutusten arvioinnin yksikkö laati yksityiskohtaisen arvion
tilintarkastusehdotusten mukana tulleen Euroopan komission vaikutustenarvioinnin
vahvuuksista ja heikkouksista.

Sekä neuvostossa että parlamentissa käydyt sisäiset keskustelut kestivät kauan ja päättyivät
suhteellisen nopeasti erittäin tiiviiden neuvottelujen jälkeen ensimmäisessä käsittelyssä
saavutettuun sopimukseen.

Sopimus koostui joukosta sääntöjä, joita sovelletaan laaja-alaisesti kaikkiin tarkastuksiin:
tilintarkastuskertomuksista tulee tarkempia ja yksityiskohtaisempia; riippumattomuutta
koskevia vaatimuksia vahvistetaan ja ne ulottuvat jopa lakisääteisiä tilintarkastajia ja
tilintarkastusyrityksiä koskeviin organisatorisiin vaatimuksiin; yrityksen mahdollisuutta
valita tilintarkastajansa rajoittavien sopimuslausekkeiden käyttö kielletään; tilintarkastajan
ammatin harjoittamisen julkisesta valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten
toimivaltuuksia ja muita valtuuksia vahvistetaan ja tiukkaa seuraamusjärjestelmää
tiukennetaan entisestään yhdenmukaistamalla seuraamusten muotoja ja kohteita. Lisäksi
komissiolla on valtuudet hyväksyä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (ISA) EU:n
tasolla.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen merkityksen vuoksi niitä koskeviin
lakisääteisiin tilintarkastuksiin sovelletaan tiukempia vaatimuksia: käyttöön otetaan yleisen
edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskeva tilintarkastajien kierto, joka edellyttää, että
tällaiset yhteisöt kilpailuttavat tilintarkastajan uudelleen 10 vuoden välein ja vaihtavat
tilintarkastajaa vähintään 20 vuoden välein. Lisäksi kannustetaan yhteisiin tilintarkastuksiin.
Näiden toimenpiteiden tavoitteena on vähentää tilintarkastajien ja heidän asiakkaidensa liian
läheisiä suhteita ja tehostaa tällä tavoin tilintarkastajien ammatillista skeptisyyttä.

Jotta voidaan välttyä oman työn tarkastamisen uhalta, useat muut kuin tilintarkastukseen
liittyvät palvelut on kielletty tiukan ”mustan listan” perusteella, mukaan lukien veroja
koskeville neuvoille ja tarkastuksen kohteena olevan asiakkaan talous- ja
investointistrategiaan liittyville palveluille määrätyt tiukat rajoitukset. Lisäksi käyttöön
otetaan muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista rajoittava säännös.

Tarkastuskomitean asemaa ja toimivaltuuksia vahvistetaan, minkä ansiosta komitealla on
merkittävä suora asema lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyrityksen
nimittämisessä ja tilintarkastuksen valvonnassa, ja lisäksi tarkastuskomitean kokoonpanosta
on tarkkoja vaatimuksia. Nyt tarkastuskomitealle on toimitettava tarkempi lisäselvitys, joka
sisältää tiedot tilintarkastuksen suorittamisesta.

Maksukyvyttömyys

Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29. toukokuuta 2000 annetussa asetuksessa (EY) N:o
1346/2000 säädetään yhteiset tuomiovaltaa, tunnustamista ja sovellettavaa lainsäädäntöä
koskevat säännöt rajatylittävissä maksukyvyttömyysmenettelyissä. Nykyinen tilanne
osoittaa, että erot maksukyvyttömyyttä ja saneerausta koskevien jäsenvaltioiden lakien
välillä luovat esteitä maksukyvyttömien yritysten saneeraamisen onnistumiselle ja
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epätasapuoliset toimintaedellytykset EU:ssa toimiville yrityksille, joiden toiminta ja
omistajuus on luonteeltaan rajatylittävää.

Tärkein asetuksessa käytettävä yhdistävä tekijä on maksukyvyttömän velallisen
”pääintressien keskus”. Vaikka pääintressien keskuksen määritelmää on selkeytetty useissa
tuomioistuimen tuomioissa, sen avoimuus on mahdollistanut merkittävän
oikeuspaikkakeinottelun.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan pyynnöstä tilattiin INSOL Europe -järjestön (Euroopan
maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien järjestön) tekemä tutkimus aiheesta
”Maksukyvyttömyyslainsäädännön yhdenmukaistaminen EU:ssa”. Tutkimuksessa
paljastettiin, että yhdenmukaistaminen oli toivottavaa ja saavutettavissa useilla eri aloilla.

Oikeudellisten asioiden valiokunta järjesti 23. maaliskuuta 2011 työpajan aiheesta
”Maksukyvyttömyysmenettelyjen yhdenmukaistaminen EU:n tasolla”, jonka tavoitteena oli
perehtyä asiaan syvällisemmin. Työpajan tulokset kannustivat valiokuntaa laatimaan
SEUT-sopimuksen 225 artiklaan perustuvan lainsäädäntöaloitteen.

Mietinnössä aiheesta ”Maksukyvyttömyysmenettelyt EU:n yhtiöoikeuden yhteydessä”
(esittelijä: Klaus-Heiner Lehne) kehotettiin komissiota esittelemään lainsäädäntöehdotukset,
joissa on keskitytty seuraavaan neljään tärkeimpään alueeseen: 1) maksukyvyttömyys- ja
yhtiöoikeuden tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen, 2) suositukset maksukyvyttömyyttä
koskevan asetuksen tarkistamisesta, kuten pääintressien keskuksen määritelmästä ja
mahdollisuudesta sisällyttää sen soveltamisalaan konkurssin lisäksi myös velkajärjestely ja
uudelleenjärjesteleminen, 3) yritysryhmien maksukyvyttömyyttä koskevat säännöt ja
4) maksukyvyttömyystapauksia koskevan EU:n rekisterin perustaminen.

Komissio suhtautui myönteisesti lainsäädäntöaloitteeseen ja esitteli ehdotuksen asetuksen
(EY) N:o 1346/2000 tarkistamiseksi. Ehdotus sisälsi monia parlamentin pyytämiä asioita,
vaikka esittelijä katsoi, että ehdotus olisi voinut olla kunnianhimoisempi erityisesti
yritysryhmien maksukyvyttömyyden osalta.

Parlamentti hyväksyi kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 5. helmikuuta 2014 ja välitti sen
neuvostolle.

Toiseen käsittelyyn liittyvät neuvottelut käydään kahdeksannella vaalikaudella.

Yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman
tasapainottaminen

Toinen tärkeä tällä alalla tehty lainsäädäntöehdotus oli kauan odotettu ehdotus Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon
kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta109.
Oikeudellisten asioiden valiokunta johti tämän asian käsittelyä Euroopan parlamentissa
yhdessä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kanssa (esittelijät: Evelyn
Regner ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou). Komissio ehdotti toimenpiteitä, joiden tavoitteena on
vauhdittaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan
jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista. Ehdotus koskee julkisesti noteerattuja
yrityksiä pk-yrityksiä lukuun ottamatta. Siinä vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että
julkisesti noteerattujen yritysten, joiden toimivaan johtoon kuulumattomista johtokunnan
jäsenistä on alle 40 prosenttia aliedustetun sukupuolen edustajia, on nimitettävä henkilöitä

109 COM(2012)0614.
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tällaiseen asemaan kunkin hakijan pätevyyden vertailevan arvioinnin perusteella ja
soveltamalla etukäteen määriteltyjä perusteita, jotta nämä yritykset voivat saavuttaa edellä
mainitun prosenttiosuuden 1. tammikuuta 2020 tai 1. tammikuuta 2018 mennessä julkisesti
noteerattujen yritysten osalta.

Kesäkuussa 2013 järjestetyn kansallisten parlamenttien edustajille avoimen
yhteiskokouksen110 perustaksi esittelijät valmistelivat työasiakirjan111, jossa he suhtautuivat
pääsääntöisesti myönteisesti ehdotukseen ja käynnistivät keskustelun tietyistä
erityiskysymyksistä, kuten direktiivin soveltamisalasta ja sitovuudesta sekä seuraamusten
tehokkuudesta. Ehdotuksen oikeusperustan – komissio mainitsi SEUT-sopimuksen
157 artiklan 3 kohdan – osalta oikeudellisten asioiden valiokunta päätti pohtia omasta
aloitteestaan tämän oikeusperustan
soveltuvuutta, koska erityisesti useat
jäsenvaltiot olivat esittäneet siitä
kysymyksiä. Arvostelijat olivat todenneet,
että ehdotuksen olisi perustuttava SEU-
sopimuksen 19 artiklaan (mikä edellyttäisi
yksimielisyyttä neuvostossa ja parlamentin
suostumusta). Tarkan harkinnan jälkeen
valiokunta vahvisti 20. kesäkuuta 2013
järjestämässä kokouksessaan (äänin 11
puolesta, 6 vastaan ja 4 poissa) komission
ehdottaman oikeusperustan. Valiokunta
katsoi, että ehdotuksessa on kyse
”toimenpiteistä, joilla varmistetaan miesten
ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien
ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen
soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä” SEUT-sopimuksen 157 artiklan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi valiokunta selvensi, että valiokunnalle toimivaltuudet
tarjonnut yhtiöoikeudellinen seikka ei edellyttänyt tarvetta voida turvautua
yhtiöoikeudelliseen oikeusperustaan, koska ehdotus ei sisällä ehdotuksia yhtiöoikeuden
yhdenmukaistamiseksi, vaan ehdotusta on tarkoitus soveltaa osana jäsenvaltioiden
yhtiöoikeutta ja riippumatta kansallisten järjestelmien erityispiirteistä. Oikeusperustaa
koskevassa lausunnossa vahvistettiin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen noudattaminen ja
parlamentin asema lainsäädäntövallan käyttäjänä asiassa.

Esittelijät ehdottivat mietintöluonnoksessaan tekstiin useita muutoksia, jotka koskivat
pääasiassa komission ehdotuksen vahvistamista ja selkeyttämistä erityisesti niiltä osin, jotka
liittyvät keinoja koskevien velvoitteiden ja ”noudata ja selitä” -kohtien osalta ehdotettuihin
toimenpiteisiin. Esittelijät kannattivat soveltamisalan laajentamista siten, että siihen
sisällytettäisiin kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt ja myös pk-yritykset ja yhden sukupuolen
hallitsemat alat (miltä osin komissio oli ehdottanut varovaisempaa lähestymistapaa, jonka
perusteella ulkopuolelle voidaan sulkea alat, joilla aliedustetun sukupuolen edustajien määrä
on alle 10 prosenttia). Lisäksi esittelijät ehdottivat, että mahdollisiin seuraamuksiin

110 Katso edellä.
111 Oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan
työasiakirja, annettu 3. kesäkuuta 2013, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman
tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, esittelijät: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
(FdR 938160, PE513.108).

Evelyn Regner, S&D, Itävalta, valiokunnan
varapuheenjohtaja ja yhteisesittelijä aiheessa
”yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman
tasapainottaminen”
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lisättäisiin sulkeminen julkisten tarjouskilpailujen ulkopuolelle. Se, että johtavina
valiokuntina toimivat oikeudellisten asioiden valiokunta ja naisten oikeuksien ja sukupuolten
tasa-arvon valiokunta käsittelivät yhteensä 318 esitettyä tarkistusta (joista ainoastaan 20
tarkistusta oli esitetty mietintöluonnoksessa) ja kolme muuta valiokunnan lausuntoa (IMCO,
EMPL ja ECON) osoittavat, että ehdotus herätti laajaa mutta myös vaihtelevaa kiinnostusta
parlamentissa.

Neuvottelut neuvostossa olivat vaikeita ja hitaita, sillä useat valtuuskunnat tukivat komission
lähestymistapaa, kun taas toiset suosivat vapaaehtoista ratkaisua, ja osa valiokunnista väitti
ehdotuksen rikkovan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, minkä vuoksi parlamentti
päätti lopulta päättää ensimmäisen käsittelyn ilman sopimukseen pääsyä. Parlamentin
ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin täysistunnossa 20. marraskuuta 2013112, ja siinä
vahvistetaan ja selkeytetään komission lähestymistavan pääperiaatteet (eli menettelyä
koskevien sääntöjen määrääminen kiinteän määrällisen kiintiön sijasta). Pk-yritykset on yhä
suljettu direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mutta jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan
politiikat, joilla ne tukevat ja kannustavat pk-yrityksiä tasapainottamaan sukupuolijakaumaa
kaikilla hallinnon tasoilla ja yritysten johtokunnissa. Täysistunto hyväksyi soveltamisalan
osalta esittelijöiden ehdotuksen poistaa jäsenvaltioiden mahdollisuus vapauttaa yritykset
direktiivin soveltamisesta, jos aliedustetun sukupuolen edustajien määrä on alle 10 prosenttia
työvoimasta. Seuraamuksia koskevia säännöksiä vahvistettiin ehdottamalla komission
ehdottamien ohjeellisten seuraamusten sijasta pakollisia seuraamuksia ja lisäämällä julkisten
hankintojen ulkopuolelle sulkeminen ja EU:n rakennerahastojen varojen saannin
ulkopuolelle osittain sulkeminen.

Neuvosto arvioi tilanteen viimeksi Liettuan puheenjohtajakauden lopussa113 ja totesi, että
”asiassa on tehty merkittävästi töitä, mutta lisätöitä ja poliittisia pohdintoja tarvitaan ennen
kuin sopu voidaan saavuttaa”; keskustelut neuvostossa jatkuvat nyt kahdeksannella
vaalikaudella. Mahdollisuus saavuttaa sopimus toisessa käsittelyssä riippuu neuvostossa
saavutettavasta edistyksestä ja myöhemmin hyväksyttävistä kannoista.

3.6. Muut yhtiöoikeuteen liittyvät aloitteet

Julkisista ostotarjouksista annetun direktiivin 2004/25/EY soveltamisen tarkistaminen

Valiokunta arvioi komission kertomuksen julkisista ostotarjouksista annetun direktiivin
2004/25/EY soveltamisen tarkistamisesta ja vastasi siihen antamalla valiokunta-aloitteisen
mietinnön julkisista ostotarjouksista annetun direktiivin 2004/25/EY soveltamisesta114

(esittelijä: Klaus-Heiner Lehne).

Mietinnössä todettiin, että koska yritysostot ovat vähentyneet talouskriisin seurauksena
merkittävästi, kaikki arvioinnit siitä, olisiko yhdenmukaistamistoimenpiteitä jatkettava ja
missä laajuudessa, olisivat vääristyneitä, ja valiokunta pyysi komissiota jatkamaan
yritysostomarkkinoiden kehittymisen tiivistä seurantaa ja valmistelemaan uuden arvioinnin
direktiivin soveltamisesta, kun yritysostojen määrä palaa ennalleen.

Eurooppalaiset yhtiöoikeudelliset muodot

112 Oikeudellisten asioiden ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietintö A7-340/2013
20. marraskuuta 2013 annetusta Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmasta ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
(P7_TA(2013)0488).
113 Neuvoston asiakirja 16437/13, 22. marraskuuta 2013.
114 Valiokunnan mietintö A7-0089/2013; Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 21. toukokuuta 2013,
julkisista ostotarjouksista annetun direktiivin 2004/25/EY soveltamisesta (2012/2262(INI)).
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Valiokunta on edistänyt yhtiöoikeuteen liittyvän toimivaltansa puitteissa aktiivisesti
eurooppalaisia yhtiöoikeudellisia muotoja.

Valiokunta osallistui esimerkiksi käynnissä olevaan työhön, jossa laaditaan perussääntöä
eurooppalaiselle säätiölle. Eurooppalaisen säätiön perussääntöä koskeva komission
ehdotus115, jonka tarkoituksena oli luoda yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville säätiöille
yhtenäinen eurooppalainen yhtiömuoto, joka olisi periaatteessa sama kaikissa jäsenvaltioissa
ja joka olisi olemassa yhdessä paikallisten säätiöiden kanssa, edellyttää asiaankuuluvan
oikeusperustan eli SEUT-sopimuksen 352 artiklan nojalla neuvoston yksimielisyyttä ja
parlamentin suostumusta. Ehdotus sisältää myös säännökset eurooppalaisten säätiöiden
automaattisesti yhdenveroisen verokohtelun soveltamisesta.

Jotta oikeudellisten asioiden valiokunta pystyi vaikuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla
neuvostossa käytyihin neuvotteluihin, valiokunta päätti käyttää parlamentin työjärjestyksen
81 artiklan 3 kohdassa säädettyä mahdollisuutta laatia väliaikainen mietintö (esittelijä:
Evelyn Regner), jossa valiokunta esitteli pääkohdat, jotka se halusi nähdä neuvoston
lopullisessa tekstissä, jotta valiokunta voisi hyväksyä tekstin. Täysistunnossa 2. heinäkuuta
2013 hyväksytyssä päätöslauselmassa116 parlamentti suhtautui myönteisesti komission
ehdotukseen ja katsoi sen olevan ”merkittävä askel siihen suuntaan, että säätiöiden on
helpompi tukea yleishyödyllisiä tarkoituksia kaikkialla EU:ssa” sekä kehotti neuvostoa
etenemään nopeasti tämän asian käsittelyssä. Parlamentti katsoi, että osaa komission
ehdotuksessa olevista termeistä ja määritelmistä oli selkeytettävä ja komission ehdotukseen
oli tehtävä joitakin lisäyksiä ja muutoksia, jotta voitiin parantaa eurooppalaisten säätiöiden
luotettavuutta ja uskottavuutta. Myös lainanantajien ja työntekijöiden suojelua ja edustusta
pidettiin tärkeinä. Koska jäsenvaltiot suhtautuivat vastahakoisesti komission ehdotukseen
soveltaa eurooppalaisten säätiöiden automaattisesti yhdenveroista verokohtelua koko EU:n
alueella, parlamentti katsoi, että mahdollisia vaihtoehtoisia suunnitelmia ei pidä hylätä, ja
parlamentti ehdotti ehdotuksen rajaamista pelkäksi siviilioikeudelliseksi välineeksi samalla
kun se vahvisti useita yleishyödyllisyyden käsitteen ydintekijöitä vastaavuuden
tunnustamisen helpottamiseksi jäsenvaltioissa. Näiden yleisten seikkojen lisäksi parlamentti
esitti useita konkreettisia ehdotuksia siitä, miten komission ehdotusta olisi tarkistettava.

Coreper hyväksyi marraskuussa 2013, että verosäännökset poistetaan tästä ehdotuksesta,
minkä jälkeen neuvottelut neuvostossa ovat olleet käynnissä. Parlamentin osalta seuraava
menettelyvaihe olisi pyytää parlamentin suostumusta sen jälkeen, kun neuvosto on päässyt
asiasta yksimielisyyteen.

Euroopan yhtiöoikeudellisten muotojen osalta oikeudellisten asioiden valiokunta käytti
lisäksi parlamentin oikeutta pyytää lainsäädäntöehdotusta (SEUT-sopimuksen 225 artikla),
jonka tarkoituksena oli pyytää komissiota esittelemään eurooppalaisen keskinäisen yhtiön
perussääntö (esittelijä: Luigi Berlinguer). Sen jälkeen, kun komission ensimmäinen tätä
asiaa koskeva ehdotus (1991/0390(COD)) vedettiin takaisin, parlamentti on vaatinut
toistuvasti Euroopan komissiota esittelemään uuden ehdotuksen. Komissio antoi monia
tiedonantoja117, joissa käsiteltiin keskinäisiä yhtiöitä, minkä perusteella oikeudellisten
asioiden valiokunta esitti nyt uudelleen pyyntönsä lainsäädäntöehdotuksen esittelemisestä ja

115 COM(2012)0035.
116 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi
eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä (A7-0223/2013; P7_TA(2013)0293).
117 Komission tiedonanto, annettu 13. huhtikuuta 2011, ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää
kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi: Yhdessä uuteen kasvuun” (COM(2011)0206), s. 15;
Komission tiedonanto, annettu 25. lokakuuta 2011, ”Sosiaalisen yrittäjyyden aloite – Suotuisan
toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille”
(COM(2011)0682), s. 10.
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suositteli tällaisen säädöksen perusominaisuuksia. Valiokunta pystyi hyödyntämään tässä
yhteydessä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (joka oli nyt osallistunut töihin
yhteistyöhön osallistuvana valiokuntana) tilaamaa kattavaa tutkimusta. Täysistunnossa
14. maaliskuuta 2013 hyväksytyssä päätöslauselmassa118 tunnustettiin alan monimuotoisuus
EU:ssa ja korostettiin keskinäisten yhtiöiden merkitystä sosiaaliselle taloudelle ja tällaisen
yhtiömuodon käyttämisen tarjoamia rajatylittäviä etuja. Parlamentti muistutti, että se oli
vaatinut useaan otteeseen eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussääntöä, ja pyysi
komissiota toimittamaan pikaisesti ”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
352 artiklan tai mahdollisesti 114 artiklan nojalla yhden tai useamman ehdotuksen, jossa
mahdollistetaan keskinäisten yhtiöiden toiminta unionissa ja rajatylittävästi”.

Parlamentin aloite pantiin alulle samaan aikaan komission tällä alalla tekemän työn kanssa:
lokakuussa 2012 julkaistussa tutkimuksessa oltiin tultu siihen johtopäätökseen, että
perussäännön hyväksyminen ei ole ainoa ratkaisu keskinäisiä yhtiöitä koskevaan ongelmaan,
vaan tutkimuksessa tunnistettiin myös muita ongelmia, kuten kansallisia rajoituksia,
asiaankuuluvan lainsäädännön puuttuminen tietyissä jäsenvaltioissa ja tietämättömyys.
Keväällä 2013 järjestetyn julkisen kuulemisen perusteella komissio jatkoi sisäistä
valmistelutyötään ehdotuksen esittelemiseksi. Näin ollen voidaan todeta, että parlamentin
valiokunta-aloitteinen lainsäädäntömietintö kannusti komission työtä tällä alalla.

Yksityisen eurooppayhtiön osalta komissio ilmoitti sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta
koskevan ohjelmansa puitteissa vuoden 2013 lopussa119, että se vetää ehdotuksensa takaisin.
Parlamentin ja myös liikeyhteisön vahvasta tuesta huolimatta asiasta ei päästy edellytettyyn
yksimielisyyteen neuvostossa. Komissio esitteli myöhemmin huhtikuussa 2014 ehdotuksen
direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä120. Tarkoituksena on ratkaista samat ongelmat,
jotka olivat ratkaistavina ehdotuksessa yksityisen eurooppayhtiön perussäännöksi, ja
erityisesti pk-yritysten vaikeudet (hallinnolliset rasitteet, kustannukset) toimia kotimaansa
ulkopuolella ja perustaa tytäryhtiöitä. Koska ehdotus esiteltiin seitsemännen vaalikauden
viimeisen kokouksen jälkeen, oikeudellisten asioiden valiokunnan on aloitettava tähän asiaan
liittyvä työ seuraavalla vaalikaudella.

4. Teollis- ja tekijänoikeudet

Euroopan komission sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan
komission jäsen Michel Barnierin mukaan teollis- ja
tekijänoikeudet ovat kilpailukykyisen Euroopan talouden
selkäranka. Ne nimittäin luovat työpaikkoja ja tarjoavat
kuluttajille ja yrityksille innovatiivisia tuotteita ja palveluja.
Niiden avulla keksijät, säveltäjät, taiteilijat ja muotoilijat saavat
palkkion ponnisteluistaan, minkä lisäksi ne toimivat
innovoinnin ja luomisen kannustimina. Tietoyhteiskunta
kaikkine internetin tarjoamine mahdollisuuksineen on tehnyt
tilanteesta monimutkaisemman ja paljastanut aukkoja ja puutteita nykyisessä teollis- ja
tekijänoikeuksien suojajärjestelmässä. Lisäksi se on paljastanut ongelmat, jotka
yhteiskunnalle aiheutuvat maailmassa, jossa uusi lainsäädäntö uhkaa teknologian

118 Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö A7-0018/2013 Euroopan parlamentin päätöslauselmasta 14.
maaliskuuta 2013 suosituksista komissiolle eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä (P7_TA-
PROV(2013)0094).
119 Komission tiedonanto 2. lokakuuta 2013 ”Sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus (REFIT): Tulokset ja
jatkotoimet” (COM(2013)0685).
120 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 9. huhtikuuta 2014,
yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (COM(2014)0212).
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kehittymisen huimasta vauhdista johtuen vanhentua jo ennen voimaan tulemistaan.
Suojajärjestelmälle on myös ominaista tasapainottelu monopolia lähentelevän aseman
oikeuksien haltijalle myöntämisen ja koko yhteiskunnan tarpeiden välillä.

Lissabonin sopimuksessa teollis- ja tekijänoikeuksien uudeksi oikeusperustaksi otettiin
käyttöön SEUT-sopimuksen 118 artikla. Sen uskotaan voivan olla oikeusperustana muiden
eurooppalaisten teollis- ja tekijänoikeuksien, kuten EU:n yhtenäisen tekijänoikeuden,
luomiselle. Yleisin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien säädösten oikeusperusta on
kuitenkin SEUT-sopimuksen 114 artikla, joka on yleinen oikeusperusta sisämarkkinoiden
toteuttamista ja toimintaa koskevan lainsäädännön lähentämiselle. Sen lisäksi käytetään
esimerkiksi sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevia
oikeusperustoja.

Seitsemännen vaalikauden aikana komissio on esittänyt erittäin paljon uusia ehdotuksia tällä
alalla. Valiokunta on käsitellyt lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat i) teollisoikeuksia ja
erityisesti tavaramerkkejä ja patentteja, ii) tekijänoikeuksia ja iii) toimenpiteitä teollis- ja
tekijänoikeuden noudattamisen varmistamiseksi.

Oikeudellisten asioiden valiokunta on järjestänyt useita julkisia kuulemisia (kuten
10. marraskuuta 2009 järjestetty kuuleminen ”Orpoteosten ongelman tarkastelu ja
näkövammaisille suunnattujen teosten saatavuuden parantaminen”, 23. maaliskuuta 2010
yhdessä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kanssa järjestetty kuuleminen ”Kirjojen digitointi
ja tekijänoikeudet: loukkaavatko ne toisiaan?”, 11. lokakuuta 2011 järjestetty kuuleminen
”Julkinen kuuleminen yhtenäisen patenttisuojan vähimmäistasosta Euroopassa”,
18. maaliskuuta 2013 toteuttamiskelpoisen ratkaisun löytämisestä tekijänoikeuksien ja
lähioikeuksien kollektiiviseen hallinnointiin järjestetty kuuleminen, 8. heinäkuuta 2013
tavaramerkkipaketista järjestetty kuuleminen, 9. heinäkuuta 2013 ilmaisiin ja avoimeen
lähdekoodiin perustuviin ohjelmiin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista järjestetty
kuuleminen, 17. syyskuuta 2013 yksityisen kopioinnin maksuista järjestetty kuuleminen ja
5. marraskuuta 2013 yhtenäisen patenttipaketin täytäntöönpanon nykytilanteesta järjestetty
kuuleminen).

Lisäksi oikeudellisten asioiden valiokunta vaihtoi asianmukaisesti näkemyksiä aihealueesta
vastaavan komission jäsen Michel Barnierin, yksityistä ja reprograafista kopiointia koskevan
sovittelun perusteella annetut suosituksensa esitelleen entisen komission jäsen António
Vitorinon ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) pääjohtaja António
Campinosin kanssa.

Tekijänoikeuksien osalta on syytä mainita niitä käsittelevä työryhmä, joka perustettiin jo
kuudennen vaalikauden aikana, mutta jatkoi toimintaansa seitsemännen vaalikauden aikana
uusin jäsenin.

4.1. Teollisoikeudet

Patentit

Patentti on omistusoikeus, joka voidaan myöntää tekniselle keksinnölle, jos se on uusi, eroaa
olennaisesti ennalta tunnetuista ja sen voidaan katsoa olevan teollisesti käyttökelpoinen.
Patentin haltijalla on oikeus estää muita valmistamasta, käyttämästä tai myymästä keksintöä
ilman lupaa.

Nykyään nämä keksinnöt voidaan suojata Euroopassa joko toimivaltaisten kansallisen
viranomaisten myöntämillä kansallisilla patenteilla tai Euroopan patenttiviraston) keskitetysti
myöntämillä eurooppapatenteilla. Patentteihin sovelletaan vuoden 1973 Euroopan
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patenttisopimusta, joka on 38 Euroopan valtion välinen hallitustenvälinen sopimus. Sen
osapuolia ovat kaikki 28 EU:n jäsenvaltiota, mutta ei EU itse. Euroopan patenttisopimuksella
otettiin käyttöön eurooppapatenttien myöntämiseen sovellettava menettely. Sen perustana on
yksi hakemus, joka käsitellään yhdellä Euroopan patenttiviraston kolmesta virallisesta
kielestä, joita ovat englanti, ranska ja saksa. Euroopan patenttivirasto ei ole EU:n elin.
Euroopan patenttiviraston myöntämä patentti on kuitenkin saatettava voimaan maissa, joissa
suoja halutaan. Voimaansaattamismenettelystä ja erityisesti käännöspalveluista aiheutuu
mittavia kustannuksia, minkä vuoksi patenttisuoja on EU:ssa kolmetoista kertaa kalliimpaa
kuin Yhdysvalloissa.

Kaikissa Euroopan maissa sovellettavaa yhteistä patenttia on pyritty luomaan jo 1960-luvulta
alkaen, mutta monista ja erityisesti sovellettaviin kielijärjestelyihin ja
patenttioikeusjärjestelmään liittyvistä seikoista johtuen ponnistelut eivät ole tuottaneet
tulosta.

Vuonna 2000 Euroopan komissio teki ehdotuksen yhteisöpatentin luomisesta asetuksella.
Tavoitteena oli säätää yhtenäisestä patenttisuojasta, jota sovellettaisiin kaikissa
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot sopivat vuonna 2003 yhteisestä poliittisesta lähestymistavasta,
mutta eivät päässeet lopulliseen sopimukseen, mikä johtui pääasiassa käännösjärjestelyihin
liittyvistä kysymyksistä. Komissio laati hutikuussa 2007 vuonna 2006 järjestettyyn laajaan
kuulemiseen perustuvan tiedonannon121, jossa vahvistettiin sitoutuminen yhteisöpatenttiin ja
aloitettiin neuvottelut jäsenvaltioissa uudelleen.

Joulukuun 4 päivänä 2009 pidettiin 2982. kilpailukykyneuvoston (sisämarkkinat, teollisuus
ja tutkimus) kokous. Jäsenvaltiot hyväksyivät yksimielisesti patenttijärjestelmän
parantamista koskevat päätelmät, jotka sisälsivät EU:n patentin pääpiirteet
käännösjärjestelyjä lukuun ottamatta. Kokouksessa vahvistettiin, että aiheesta pitää laatia
uusi asetus. Tämän jälkeen komissio ehdotti EU:n käännösjärjestelyä koskevaa asetusta
heinäkuussa 2010. Kaikista puheenjohtajavaltio Belgian ponnisteluista huolimatta neuvosto
ei päässyt yksimielisyyteen sovellettavista käännösjärjestelyistä. Kilpailukykyneuvosto
vahvisti joulukuussa 2010, että tällaisten järjestelyjen käyttöönotolle soveltamalla
perussopimuksen asiaan liittyviä säännöksiä on ylitsepääsemättömiä esteitä, joiden vuoksi
niitä ei saada käyttöön kohtuullisessa ajassa.

Saatuaan parlamentin hyväksynnän122 (esittelijä: Klaus-Heiner Lehne, PPE, DE) neuvosto
antoi 10. maaliskuuta 2011 luvan tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan
luomiseksi. Alkuperäisen pyynnön esitti 12 jäsenvaltiota (Alankomaat, Liettua, Luxemburg,
Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta),
minkä jälkeen 13 muuta jäsenvaltiota (Belgia, Bulgaria, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Kypros,
Latvia, Malta, Portugali, Romania, Slovakia, Tšekin tasavalta ja Unkari) pyysi saada
osallistua yhteistyöhön ennen neuvoston päätöksen hyväksymistä. Yhteensä tiivistettyyn
yhteistyöhön osallistui 25 jäsenvaltiota123. Espanja ja Italia päättivät jättäytyä ulkopuolelle.

Komissio antoi 13. huhtikuuta 2011 ehdotuksen asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan
luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä124. Ehdotukseen liittyi myös ehdotus

121 Komission 3. huhtikuuta 2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettu tiedonanto ”Euroopan
panttijärjestelmän parantaminen” (COM(2007)0165.
122 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi
luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi (2010/0384(NLE)).
123 Kroatialla on ollut mahdollisuus osallistua tiiviimpään yhteistyöhön sen jälkeen, kun se liittyi
1. heinäkuuta 2013 EU:hun.
124 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta
tiiviimmästä yhteistyöstä COM(2011)0215.
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neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä
yhteistyöstä käännösjärjestelyjen osalta125.

Yhtenäisen patenttisuojan toteuttamisen ja tiiviimmän yhteistyön täysmääräisen ja
menestyksekkään täytäntöönpanon kannalta Euroopassa on tarpeen taata oikeussuoja
patenttikiistoissa. Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti laatia valiokunta-aloitteisen
mietinnön patenttikiistoja koskevasta tuomioistuinjärjestelmästä126. Samaan aikaan
tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot neuvottelivat kansainvälisestä
sopimuksesta tavoitteenaan perustaa kyseinen tuomioistuinjärjestelmä.

Mainitut kaksi ehdotusta muodostivat yhdessä sopimusluonnoksen kanssa niin sanotun
patenttipaketin, joka oli parlamentin ja neuvoston välisten neuvottelujen tulos. Pääasetuksen
esittelijänä toimi Bernhard Rapkay (S&D, DE) ja käännösjärjestelyjä koskevan asetuksen
esittelijänä Raffaele Baldassarre (PPE, IT). Patenttikiistojen tuomioistuinjärjestelmää
koskevasta valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä vastasi Klaus-Heiner Lehne (PPE, DE).

Neuvosto ja parlamentti pääsivät 2. joulukuuta 2011 alustavaan sopimukseen kahdesta
patenttipaketin muodostavasta asetuksesta. Jäsenvaltioiden väliset yhdistetyn
patenttituomioistuimen sijaintia koskevat neuvottelut pitkittyivät, ja valtion- ja hallitusten
päämiehet tekivät yhtenäistä patenttisuojaa koskevan asetuksen 6‒8 artiklan poistamista
koskevan päätöksen127, joka rikkoi parlamentin kanssa tehtyä alkuperäistä sopimusta. Tämän
vuoksi parlamentti ja neuvosto pääsivät lopulliseen sopuun panttipaketista ja hyväksyivät sen
vasta joulukuussa 2012.

Asetuksen mukaan eurooppapatenttihakemus jätettäisiin Euroopan patenttivirastoon, kuten
nykyisessäkin menettelyssä. Patentin myöntämisen jälkeen yhtenäinen vaikutus voidaan
rekisteröidä Euroopan patenttirekisteriin, jolloin se tulee voimaan kaikissa rekisteriin
osallistuvissa maissa.

Käännösjärjestelyjä koskevan asetuksen mukaan hakijat voivat jättää patenttihakemuksen
millä tahansa kielellä, minkä jälkeen se käännetään jollekin Euroopan patenttiviraston
virallisista kielistä (EN, FR ja DE). Hakemuksen muulla EU:n kielellä tekevien pk-yritysten,
luonnollisten henkilöiden, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, yliopistojen ja julkisten
tutkimuslaitosten osalta kustannukset katetaan tiettyyn rajaan asti, jos niiden kotipaikka on
EU:ssa. Hakijan on huolehdittava itse keksinnön laajuuden määrittelevien
patenttivaatimusten kääntämisestä kahdelle muulle Euroopan patenttiviraston kielelle.
Käännöksiä muille 25 osallistuvan jäsenvaltion kielille ei tarvita.

Molemmat asetukset tulivat voimaan aivan vuoden 2013 alussa, ja niiden soveltamispäiväksi
asetettiin 1. tammikuuta 2014 tai yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehtävän sopimuksen
voimaantulopäivä sen mukaan, kumpi päivämäärä on myöhempi.

Sopimuksessa määrätään osallistuvien jäsenvaltioiden keskitetystä
patenttituomioistuinjärjestelmästä. Yhdistetyllä patenttituomioistuimella on yksinomainen
toimivalta erityisesti sekä tavanomaisten eurooppapatenttien että yhtenäisen vaikutuksen
eurooppapatenttien loukkausta ja pätevyyttä koskevien siviilioikeudenkäyntien osalta. Sillä
on myös toimivaltaa myös tavanomaisella tai yhtenäisen vaikutuksen eurooppapatentilla
suojatuille tuotteille myönnettyjen lisäsuojatodistusten osalta.

125 Ehdotus neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä
käännösjärjestelyjen osalta COM(2011)0216.
126 (2011/2176(INI)).
127 29. kesäkuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.
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Yhdistetty patenttituomioistuin koostuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta,
muutoksenhakutuomioistuimesta ja rekisteristä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
koostuu paikallis- ja aluejaostoista sekä keskusjaostosta. Muutoksenhakutuomioistuin
sijoitetaan Luxemburgiin ja ensimmäisen oikeustuomioistuimen keskusjaosto vuorostaan
Pariisiin. Keskusjaoston erikoistuneita yksikköjä taas perustetaan Lontooseen ja Müncheniin.
Kaikki tuomioistuinten kokoonpanot saavat monikansallisen muodon. Lisäksi ne
muodostetaan lainoppineista tuomareista ja tapauksen mukaan teknisesti pätevistä
tuomareista. Kaikkien tuomareiden on täytettävä korkeimmat pätevyysvaatimukset, ja heillä
on oltava osoitettua kokemusta patenttioikeudenkäyntien alalta.

Yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeva sopimus tulee voimaan kolmannentoista
ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamista seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä
päivänä, jos talletuksen tehneisiin sopimusjäsenvaltioihin kuuluvat Ranska, Saksa ja
Yhdistynyt kuningaskunta. Tähän mennessä vain Itävalta ja Ranska ovat saattaneet
ratifiointimenettelyn loppuun.

Tällä välin Espanja riitautti 22. maaliskuuta 2013 asetukset Euroopan unionin
tuomioistuimessa nostamalla kaksi kannetta parlamenttia ja neuvostoa vastaan128.

Tavaramerkit

EU:n nykyinen tavaramerkkejä koskeva oikeudellinen kehys käsittää kansallisia
lainsäädäntöjä yhdenmukaistavan tavaramerkkidirektiivin129 ja tavaramerkkiasetuksen130,
jolla perustettiin erillinen järjestelmä sellaisten yhtenäisten oikeuksien rekisteröintiä varten,
joiden vaikutukset ovat samat kaikkialla EU:ssa. Samassa yhteydessä perustettiin
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM) vastaamaan yhteisön tavaramerkkien
rekisteröinnistä ja hallinnoinnista.

Nykyään yritykset voivat hakea joko yhteisön tavaramerkkiä tai kansallista tavaramerkkiä.
Osa käyttäjistä ei tarvitse EU:n laajuista yhteisön tavaramerkkiä tai ei voi saada sellaista,
koska tavaramerkki on jo rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa. OHIMin maksut saattavat olla
myös este etenkin pk-yritykselle yhteisön tavaramerkkien hakemiselle.

Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut säännöllisesti sekä direktiiviä että asetusta. Osa
sen päätöksistä ja erityisesti asiassa L’Oréal131 on saanut kritiikkiä tutkijoilta, joiden mielestä
ne rajoittavat sekä epäkaupallista sananvapautta (kuten tavaramerkin parodiointia tai
sellaiseen kohdistuvaa kritiikkiä) että kaupallista sananvapautta (kuten vertailun käyttämistä
markkinoinnissa). Lisäksi on esitetty mielipiteitä, joiden mukaan unionin tuomioistuimen
oikeuskäytäntö siirtää käytännössä tavaramerkkilainsäädännön painopisteen tuotteiden
aitouden takaamisesta tuotemerkkien ja markkinointikanavien suojaamiseen.

Komissio esitteli 27. maaliskuuta 2013 kauan odotetun tavaramerkkipakettiuudistuksen, joka
koostuu kahdesta lainsäädäntöehdotuksesta (ehdotetusta yhteisön tavaramerkistä annetun
asetuksen tarkistuksesta132 ja uudelleenlaaditusta tavaramerkkidirektiivistä133) ja

128 Espanjan kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (asia C-146/13), Espanjan
kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (asia C-147/13).
129 21. joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 89/104/ETY, joka on kodifioitu direktiivillä 2008/95/EY.
130 20. joulukuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 40/94, joka on kodifioitu asetuksella (EY)
N:o 207/2009.
131 Asia C-324/09 L’Oréal ym., tuomio 12.7.2011, Kok., s. 2011.
132 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta COM(2013)0161.
133 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön
lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) COM(2013)0162.
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ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi OHIMille suoritettavista maksuista annetun
asetuksen tarkistamisesta134.

Paketin yleinen tavoite oli toteuttaa hyvin kohdistettu rekisteröintijärjestelmien
nykyaikaistaminen kaikkialla EU:ssa, jotta tavaramerkkisuojan saaminen olisi halvempaa,
nopeampaa, luotettavampaa ja paremmin ennakoitavaa. Tämän saavuttamiseksi komission
ehdotuksiin kuului ”one-class-per-fee”-periaatteen käyttöönotto sekä Euroopan että
kansallisella tasolla, OHIMin ja kansallisten tavaramerkkivirastojen välisen yhteistyön
parantaminen sekä kansallisten menettelyjen yhdenmukaistamisen jatkaminen.

Yhdellä uudella säännöllä pyrittäisiin estämään kuluttajia ostamasta EU:n ulkopuolelta
(esimerkiksi internetistä) tuotteita, jotka on varustettu tuotemerkillä ilman sen haltijan lupaa.
Toisella säännöllä tavaramerkkien haltijoille annettaisiin mahdollisuus estää
tavaramerkeillään varustettujen tuotteiden tuominen EU:hun ilman haltijan lupaa, vaikka
tavarat olisivat vain kauttakulkumatkalla kolmanteen maahan. Myös nimiä on tarkoitus
päivittää. Yhteisön tavaramerkistä tulisi eurooppalainen tavaramerkki ja OHIMista EU:n
tavaramerkki- ja mallivirasto (Trademarks and Designs Agency, TDA).

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi tammikuussa 2014 kaksi pakettia koskenutta
mietintöä (esittelijä: Cecilia Wikström, ALDE, SE). Mietinnöissä käsiteltiin sananvapautta ja
kilpailua koskevia kysymyksiä. Esimerkiksi kolmansille osapuolille sallittaisiin
nimenomaisesti tavaramerkkien käyttäminen parodiaa, taiteellista ilmaisua, kritiikkiä tai
mielipiteen ilmaisua varten. Vaihtoehtoisia tuotteita tarjoavat yritykset ja aitojen tavaroiden
jälleenmyyjät voisivat käyttää kolmansien osapuolten tavaramerkkejä. Säännöt, joiden avulla
tavaramerkkien haltijat voivat estää maahantuonnin, tasapainotettaisiin kuluttajien etujen
kanssa siten, että yksityisten maahantuonti voitaisiin estää vain, jos tuotteet todella ovat
väärennettyjä. Myös kauttakulkumatkalla olevia tavaroita koskevia sääntöjä muutettaisiin,
jotta tavaramerkillä varustettuja tuotteita voitaisiin tuoda EU:hun ilman haltijan lupaa, jos
tavaramerkkiä ei ole rekisteröity lopullisessa määrämaassa. Käsitteiden osalta mietinnöissä
käytetään ”Euroopan unionin tavaramerkkiä” ja ”EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastoa”.
Lopuksi EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastolle suoritettavia maksuja sisällytettäisiin
tavaramerkkiasetukseen, jolloin komissio ei voisi enää muuttaa niitä
täytäntöönpanosäädöksillä. EU:n teollis- ja tekijänoikeusviraston budjettiylijäämä ei siirtyisi
takaisin EU:n tai jäsenvaltioiden talousarvioihin, vaan se sijoitettaisiin takaisin virastoon.

Molemmat mietinnät hyväksyttiin täysistunnossa suurella enemmistöllä135136. Yhden
poliittisen ryhmän esittämien tarkistuksien nojalla tavaramerkin haltija voisi edelleen estää
kauttakulkumatkalla olevien tuotteiden maahantuojan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
rinnakkaislääkkeiden sujuvaan kuljetukseen.

Neuvosto ei ole vielä omaksunut tavaramerkkipakettia koskevaa yhteistä lähestymistapaa.
Siten neuvottelut ja lopulta mahdolliseen lopulliseen sopimukseen pääseminen jäävät
parlamentin seuraavalle vaalikaudelle.

134 Maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) 13.12.1995
annettu komission asetus (EY) N:o 2869/95.
135 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti)
(2013/0089(COD)).
136 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
muuttamisesta (2013/0088(COD)).
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4.2. Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuksia käsittelevä työryhmä

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 5. ja 6. lokakuuta 2009
pidetyssä kokouksessaan perustaa omista jäsenistään koostuvan
työryhmän, johon osallistui teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäseniä. Työryhmää johti Marielle
Gallo (JURI, PPE, FR)137. Se oli jatkoa vastaavalle elimelle, jonka
oikeudellisten asioiden valiokunta perusti edellisellä kaudella.

Tekijänoikeuksia käsitelleen työryhmän tavoitteena oli arvioida tekijänoikeuspolitiikkoja
EU:n lainsäädännössä, jotta voitaisiin tutkia tekijänoikeuden tulevaisuuden haasteita ja
näkymiä Euroopan unionissa ja erityisesti teknologian kehittymiseen ja tietoyhteiskuntaan
liittyen.

Työtyhmä tuotti kolme valmisteluasiakirjaa, jotka toimitettiin oikeudellisten asioiden
valiokunnalle eri kokouksissa. Ensimmäinen koski tekijänoikeuksia ja kirjojen digitointia,
toinen tekijänoikeuksia musiikki- ja audiovisuaalialoilla ja kolmas tekijänoikeuksia,
alueperiaatetta, kollektiivista hallinnointia ja korvauksia.

Jälleenmyyntikorvausoikeus138

Vastauksena Euroopan parlamentin 14. joulukuuta 2011 julkaistulle kertomukselle
jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin (2001/84/EY)139 soveltamisesta ja
vaikutuksista oikeudellisten asioiden valiokunta päätti laatia valiokunta-aloitteisen
täytäntöönpanomietinnön (esittelijä: Marielle Gallo, PPE, FR).

Kertomuksesta ilmenevät parlamentin näkemykset tässä mietinnössä käsitellyistä eri aiheista.

Parlamentti tunnusti, että jälleenmyyntikorvausoikeus muodostaa vain erittäin pienen
(0,03 prosentin) osuuden taidemarkkinoista, mutta katsoi, että kyse on tärkeistä
markkinoista, joilta taiteilijoiden ja heidän oikeudenomistajiensa olisi saatava
oikeudenmukainen korvaus. Se huomautti myös, että komission kertomuksessa esitettyjen
taidemarkkinoita koskevien tutkimusten ja tilastotietojen perusteella ei vaikuta siltä, että
oikeus jälleenmyyntikorvaukseen vaikuttaisi kielteisesti taidemarkkinoiden sijaintiin tai
kokonaisliikevaihtoon.

Parlamentti katsoi, että oli ennenaikaista arvioida direktiiviä uudelleen jo vuonna 2014 ja
ehdotti, että arviointi toteutetaan vuonna 2015 eli neljä vuotta vuoden 2011 joulukuussa
toteutetun arvioinnin jälkeen. Seuraavassa arviointikertomuksessa olisi arvioitava uudelleen,
ovatko direktiivissä esitetyt korvausosuudet, vähimmäishinnat ja jälleenmyyntikorvaukseen
oikeutetut ryhmät asianmukaisia.

Parlamentti piti myönteisinä kolmansien maiden (Kiina, USA) aloitteita
jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden käyttöönottamiseksi ja kehottaa komissiota

137 Työryhmän jäsenet olivat: Marielle Gallo (JURI, PPE), Luigi Berlinguer (JURI, S&D), Cecilia Wikström
(JURI, ALDE), Eva Lichtenberger (JURI, Verts), Francesco Enrico Speroni (JURI, EDF), Jiří Maštálka (JURI,
GUE), Sajjad Karim (JURI, ECR), Catherine Trautmann (ITRE, S&D), Pablo Arias Echeverria (IMCO, PPE) ja
Morten Løkkegaard (CULT, ALDE).
138 Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2012 kertomuksesta jälleenmyyntikorvausoikeutta
koskevan direktiivin (2001/84/EY) soveltamisesta ja vaikutuksista (2012/2038(INI)).
139 COM(2011)0878 final.
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Lydia Geringer de Oedenberg S&D, PL, orpoteoksia käsitellyt
esittelijä

jatkamaan ponnistelujaan monenvälisillä foorumeilla Euroopan taidemarkkinoiden
kansainvälisen aseman lujittamiseksi.

Parlamentti oli samaa mieltä siitä, että komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien kanssa vahvistaakseen Euroopan taidemarkkinoiden asemaa. Komission olisi
myös ratkaistava joitakin ongelmia, jotka koskevat esimerkiksi kerrannaisvaikutusta sekä
pienten ja erikoistuneiden huutokauppaliikkeiden ja taidekauppiaiden kohtaamia
hallinnollisia ongelmia.

Orpoteokset

Teos katsotaan orpoteokseksi, jos sen oikeudenhaltijaa ei ole määritetty tai jos
oikeudenhaltija on määritetty muttei paikannettu.

Orpoteosten digitointi ja levittäminen muodostaa erityisen kulttuurisen ja taloudellisen
haasteen. Määritetyn oikeudenhaltijan puuttuminen nimittäin tarkoittaa esimerkiksi, että
kulttuurilaitokset eivät pysty hankkimaan tarvittavaa lupaa kirjan digitoimiseen. Orpoteokset
muodostavat merkittävän osan Euroopan kulttuurilaitosten kokoelmista (esimerkiksi British
Library arvioi, että 40 prosenttia sen tekijänoikeuden suojaamista kokoelmista eli noin
150 miljoonaa teosta on orpoteoksia).

Komissio antoi 24. toukokuuta 2011 osana teollis- ja tekijänoikeusstrategiaansa ehdotuksen
yhteisten sääntöjen laatimiseksi niin sanottujen orpoteosten digitoinnille ja verkossa
esittämiselle.140

Komission ehdotuksen päätavoitteena oli luoda oikeudellinen kehys ehdotuksessa
mainittujen laitosten ylläpitämissä digitaalisissa verkkokirjastoissa tai -arkistoissa olevien
orpoteosten laillisen, rajat ylittävän saatavuuden turvaamiseksi, kun tällaisten orpoteosten
käyttö liittyy kyseisille laitoksille annetun, yleisen edun mukaisen tehtävän hoitamiseen.

Parlamentin (esittelijä: Lydia
Geringer de Oedenberg, S&D,
PL) ja neuvoston välisten
neuvottelujen tuloksena laadittu
direktiivi sisältää orpoteosten
tunnistamista koskevia sääntöjä.
Siinä säädetään, että
kulttuurilaitoksen, joka haluaa
digitoida teoksen ja asettaa sen
saataville, on tehtävä sitä ennen
riittävä oikeuksien selvitys
tekijänoikeudenhaltijan
löytämiseksi. Tässä selvityksessä
laitoksen on käytettävä tietokantojen ja rekistereiden kaltaisia lähteitä. Yksi tällainen työkalu
on kustannusalan ARROW eli oikeuksia koskevien tietojen ja orpoteosten rekisteri
(Accessible Registry of Rights Information and Orphan Works). Olisi toivottavaa, että myös
muut alat kehittäisivät vastaavia keskitettyjä oikeuksia koskevia tietokantoja. Tämä
helpottaisi ja virtaviivaistaisi luotettavan riittävän oikeusselvityksen toteuttamista.

140 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista
(COM(2011)0289).
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Toiseksi direktiivissä säädetään, että teos katsotaan orpoteokseksi, jos oikeudenhaltijan
henkilöllisyys tai sijainti ei selviä riittävän oikeuksien selvityksen avulla. Tämä asema on
tällöin vastavuoroisen tunnistamisen ansiosta voimassa koko Euroopan unionissa. Siten teos
katsotaan orpoteokseksi heti koko EU:n alueella, ja laitokset voivat asettaa sen saataville
verkossa kaikissa jäsenvaltioissa. Direktiivissä säädetään myös yhteisestä eurooppalaisesta
kaikki orpoteokset sisältävästä rekisteristä, jonka perustamisesta ja ylläpidosta vastaa OHIM.

Kolmanneksi direktiivissä säädetään orpoteosten käyttömahdollisuuksista.
Edunsaajaorganisaatiot voivat käyttää orpoteoksia saavuttaakseen yleisen edun mukaisen
tehtävänsä hoitamiseen liittyviä tavoitteita. Ne voivat solmia julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksia kaupallisten toimijoiden kanssa ja hankkia tuloja orpoteosten käytöstä
kattaakseen digitointikustannukset.

Direktiivissä säädetään myös mekanismista, jonka avulla paluun tekevä oikeudenhaltija voi
vaatia tekijänoikeuttaan ja siten päättää orpoteoksen aseman.

Monet ja jopa direktiivin puolesta äänestäneet jäsenvaltiot ovat moittineet sitä liian
vähäisestä kunnianhimoisuudesta. Riski joutua maksamaan korvauksia paluun tekevälle
oikeudenhaltijalle voisi yhdessä investoinnin tekevään laitokseen sovellettava kaupallisten
etujen hankkimisen kiellon kanssa tehdä orpoteosten käyttämisen liian riskialttiiksi
kirjastoille ja arkistoille.

Oikeuksien kollektiivinen hallinnointi

Yhden tekijänoikeuksien perusperiaatteen ansiosta kirjallisten, taiteellisten, musiikki- ja
muiden alkuperäisten teosten tekijät sekä lähioikeuksien haltijoilla on yksinoikeus sallia tai
kieltää teostensa käyttö. Teosten tekijät ja lähioikeuksien haltijat voivat käyttää näitä
oikeuksia joko yksilöllisesti tai kollektiivisesti. Jos oikeuksia käytetään yksilöllisesti,
oikeudenhaltijat neuvottelevat suoraan suojatun teoksen kaupallisten käyttäjien kanssa. Jos
oikeuksia käytetään kollektiivisesti, oikeudenhaltijat valtuuttavat
yhteishallinnointiorganisaation suojaamaan etujaan hallinnoimalla oikeuksia heidän
puolestaan.

Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien yksilöllinen käyttö on monimutkaista ja voi olla erittäin
hankalaa joillekin käyttäjille (esimerkiksi musiikkiteosten julkisen esittämisen yhteydessä).
Lisäksi uusien teknologioiden nopea kehittyminen on tehnyt yksilöllisestä oikeuksien
käyttämisestä epäkäytännöllistä. Oikeuksien yksilölliseen käyttöön liittyvät käytännön
hankaluudet ovat olleet syynä yhteishallinnointiorganisaatioiden kehittämiseen.

Kuten tekijänoikeus itse, oikeuksien kollektiivinen hallinnointi on perinteisesti perustunut
alueperiaatteeseen. Tämän seurauksena yhteisvalvontajärjestö hallinnoi, valvoo, kerää ja
jakaa rojalteja kokonaisen oikeudenhaltijoiden luokan puolesta alueensa kansallisten
sääntöjen perusteella ja kyseisen alueen sisäpuolella. Useimmat
yhteishallinnointiorganisaatiot ovat muodostuneet siten, että niille on kansallisin ja
alueellisin perustein myönnetty tai uskottu oikeuksia, joita saatetaan suojata valtion
lisenssillä.

Erityisesti musiikkialalla yhteisvalvontajärjestöt myöntävät yleensä useita kokoelmia mutta
yhden alueen kattavia lisenssejä. Onkin yleistä, että yhteisvalvontajärjestöt tekevät
kahdenvälisiä sopimuksia toisten maiden yhteisvalvontajärjestöjen kanssa kokoelmansa
vastavuoroisen edustuksen varmistamiseksi. Näiden sopimusten mukaan kukin
yhteisvalvontajärjestö on oikeutettu myöntämään kotimaassaan lisenssejä jäsentensä
kokoelmien lisäksi myös sen kanssa yhteistyötä tekevän yhteisvalvontajärjestön kokoelmiin.
Siten kaupalliset käyttäjät voivat saada lisenssin paikallisiin ja kansainvälisiin kokoelmiin
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yhdeltä yhteisvalvontajärjestöllä käytettäväksi sen maan alueella, jossa yhteisvalvontajärjestö
sijaitsee.

Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien alueellisesta luonteesta johtuen
yhteisvalvontajärjestöillä on maansa alueella yleensä tosiasiallinen monopoli. Koska
monopolit saattavat johtaa väärinkäytöksiin, kuten liian korkeisiin lisenssimaksuihin, sekä
käyttäjät että oikeudenhaltijat vaativat yleensä lisää avoimuutta hinnoitteluun, kustannusten
jakoon ja tulojen jakautumiseen.

Tähän mennessä oikeuksien kollektiivista hallinnointia on käsitelty EU:n tasolla vain hyvin
vähän. Vaikka EU:n tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevat direktiivit sisältävät
viittauksia kollektiiviseen oikeuksien hallinnointiin, niillä ei sinällään säännellä oikeuksien
hallinnoinnin edellytyksiä. Kollektiivisen hallinnoinnin sääntely on siksi jätetty
jäsenvaltioiden vastuulle. Oikeuksista saatujen tulojen väärinkäytökset ja pitkään
lykkääntyneet maksut ovat osoittaneet, että yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa on
parannettava.

Komissio ehdotti heinäkuussa 2012 direktiiviä141, joka sisältää yleisiä kollektiivista
oikeuksien hallinnointia koskevia säännöksiä kaikille aloille ja verkkomusiikin monta aluetta
kattavaa lisensointia koskevia erityissäännöksiä.

Kun parlamentin ja neuvoston sisäiset keskustelut kestivät vuoden, puheenjohtajavaltio
Liettua ja Marielle Gallon (PPE, FR) johtama oikeudellisten asioiden neuvotteluryhmä
pääsivät sopuun alle kuudessa kuukaudessa.

Uudessa direktiivissä esitetään useita uudistuksia nykyiseen yhteisvalvontajärjestöjen
järjestelmään. Siinä vahvistetaan tarvittavat vaatimukset sen varmistamiseksi, että
yhteisvalvontajärjestöjen suorittama tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hallinnointi toimii
moitteettomasti. Siinä vahvistetaan myös vaatimukset yhteisvalvontajärjestöjen suorittamalle
monta aluetta kattavalle musiikkiteosten tekijänoikeuksien lisensoinnille verkkokäyttöä
varten. Se ei vaikuta ainoastaan yhteisvalvontajärjestöjen oikeudenhaltijoihin liittyvään
toimintaan, vaan myös niiden hallinnointiin ja ohjaukseen ja valvontaan.

Oikeudenhaltijoille myönnetään oikeus valita tiettyä oikeuksien tai teosten luokkaa varten
yhteisvalvontajärjestö sen maan alueen ulkopuolelta, jonka kansalaisuus heillä on tai jossa he
asuvat. Direktiivi sisältää myös useita yhteisvalvontajärjestön oikeudenhaltijalle antamia
tietoja koskevia säännöksiä ja sillä vahvistetaan, että tekijänoikeustulot on maksettava
oikeudenhaltijalle yhdeksän kuukauden kuluessa sen tilivuoden lopusta, jona ne perittiin.

Monta aluetta käsittävien lisenssien osalta direktiivissä vaaditaan ensin, että
yhteisvalvontajärjestö täyttää tietyt edellytykset, jotta sillä on oikeus myöntää kyseisiä
lisenssejä. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, että yhteisvalvontajärjestöllä on valmiuden
yksilöidä teosten käyttö. Lisäksi siinä esitetään useita avoimuus- ja raportointivaatimuksiin
liittyviä velvoitteita. Oman kokoelmansa osalta monta aluetta käsittäviä lisenssejä tarjoavien
yhteisvalvontajärjestöjen on hyväksyttävä toisen yhteisvalvontajärjestön pyyntö tarjota
tämän kokoelmaa monta aluetta käsittävään lisensointiin samoilla ehdoilla.

Direktiivissä edellytetään myös asianmukaisia riitojenratkaisumenettelyjä
yhteisvalvontajärjestöjen välisten ja niiden palvelujen käyttäjien välisten riitojen
ratkaisemiseen. Jäsenvaltioiden on säädettävä omassa riitojenratkaisua koskevassa
lainsäädännössä, että käyttäjien on talletettava väliaikainen tariffi sulkutilille, kunnes

141 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta
hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten
sisämarkkinoilla COM(2012)0372.
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tuomioistuin tai riitojenratkaisuelin on tehnyt lopullisen ja peruuttamattoman päätöksen
riidan kohteena olevasta tariffista.

Yksityisen kopioinnin maksut142

Yksityisen kopioinnin maksuja ”kannetaan tallennuslaitteista ja tallentamattomista
tallennevälineistä eräissä jäsenvaltioissa, jotka ovat säätäneet yksityiselle kopioinnille
lakisääteisen poikkeuksen. Econlaw’n vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan
digitaalisista laitteista ja yhteysväylistä kannettiin EU:ssa yksityisen kopioinnin maksuja
453 miljoonaa euroa vuonna 2006.”143 Yksityisen kopioinnin maksut ovat siten
merkityksellinen tulonlähde tekijänoikeuksien haltijoille. Tästä tärkeästä ja herkästä aiheesta
on käyty EU:ssa jo pitkään keskusteluja,
ja jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön
erilaisia ratkaisuja. Kysymystä on
yritetty ratkaista myös EU:n tasolla.

Komissio julkaisi 24. toukokuuta 2011
tiedonannon Teollis- ja
tekijänoikeuksien sisämarkkinat –
Luovuuden ja innovoinnin
kannustaminen talouskasvun
tarjoamiseksi144. Siinä esitettiin
yksityisen kopioinnin maksuja koskevaa
sovittelumenettelyä osana laajan
tekijänoikeuskehyksen perustamista
digitaalisille sisämarkkinoille.
Menettelyn tarkoituksena olisi kartoittaa
mahdollisia lähestymistapoja
yksityiseen kopiointiin sovellettavien
mekanismien yhdenmukaistamiseen EU:n tasolla ja valmistella kattavia EU:n tason
lainsäädäntötoimenpiteitä vuoteen 2012 mennessä. Vuonna 2012 yksityisen kopioinnin
maksut todella olivat komission tukeman ja entisen komission jäsen António Vitorinon
johtaman teollisuuden sovittelumenettelyn aiheena. Komissio ilmoitti 18. joulukuuta 2012
sisällöstä digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa tiedonannossaan145, että sovittelija esittäisi
useita suosituksia vuoden 2013 alussa. Sovittelumenettelyn tulokset esiteltiin
31. tammikuuta 2013 yksityistä ja reprograafista kopiointia koskevan sovittelun perusteella
annettujen suositusten muodossa. Kuten komissio esitti tiedonannossaan, kyseisiä suosituksia
olisi käytettävä perustana päätelmien tekemiselle asianmukaisista seurantatoimista.

Yksityisen kopioinnin maksujen kysymys liittyy läheisesti Euroopan parlamentin ja
neuvoston 22. toukokuuta 2001 tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annettuun direktiiviin 2001/29/EY (jäljempänä
”tietoyhteiskuntadirektiivi”). Sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että
jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista ja rajoituksista kappaleen valmistamista koskevaan
oikeuteen luonnollisten henkilöiden mille tahansa välineelle yksityiseen käyttöön

142 Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. helmikuuta 2014 yksityisen kopioinnin maksuista
(2013/2114(INI)).
143 Komission 24. toukokuuta 2011 annettu tiedonanto teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinoista: Luovuuden
ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja
palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa, s. 12.
144 COM(2011)0287.
145 COM(2012)0789.

Varapuheenjohtaja Françoise Castex, S&D, FR,
yksityisen kopioinnin maksuja koskevan mietinnön
esittelijä
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valmistamien kappaleiden osalta, edellyttäen, että oikeudenhaltijat saavat ”sopivan
hyvityksen”. Komissio viittasi tämän direktiivin ja poikkeusten ja rajoitusten mahdolliseen
tarkistamiseen vuosien 2011 ja 2012 tiedonannoissaan. Lisäksi yksityisen kopioinnin maksut
ja erityisesti niiden asettaminen ja maksaminen rajatylittävien liiketoimien yhteydessä ovat
osoittautuneet hankaliksi aiheiksi ja ovat johtaneet viime vuosina useisiin Euroopan unionin
tuomioistuimessa nostettuihin kanteisiin146.

Tässä yhteydessä oikeudellisten asioiden valiokunta (esittelijä: Françoise Castex, S&D, FR)
laati valiokunta-aloitteisen mietinnön, josta keskusteltiin valiokunnassa pitkään mutta joka
lopulta hyväksyttiin täysistunnossa ilman muutoksia147. Mietintö oli hyvin kiistelty, koska
siinä ehdotettiin yksityisen kopioinnin maksujen sovellusalueen laajentamista käsittämään
pilvipalvelut.

Näkövammaisten tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskeva sopimus

Neuvoston päätöksen 2010/48/EY148 mukaisesti EU:ta on 22. tammikuuta 2011 alkaen
sitonut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien
yleissopimus, ja sen säännöksistä on tullut keskeinen osa unionin oikeusjärjestystä.

Neuvosto valtuutti komission 26. marraskuuta 2012 neuvottelemaan Euroopan unionin
puolesta kansainvälisen sopimuksen julkaistujen teosten saatavuuden parantamisesta
lukemisesteisten hyväksi Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) puitteissa.

Oikeudellisten asioiden valiokunta (esittelijä: Ewa Lichtenberger, Verts, AT), seurasi
neuvotteluja erittäin läheisesti ja kuuli komission jäsen Michel Barnieriä useita kertoja.
Valiokunta pyysi komissiota nimenomaisesti kiinnittämään erityistä huomiota
WIPO-sopimusluonnoksen tiettyihin artikloihin, jotka saattaisivat vaatia näkövammaisten
järjestöjä tarkastamaan muissa kuin sijoittautumisvaltioissaan, mitä esteettömiä kirjoja niissä
on kaupallisesti saatavilla, ja jotka saattaisivat estää heikkonäköisten henkilöiden järjestöjä
lähettämästä esteettömiä kirjoja suoraan sokeille henkilöille muissa maissa vaatimalla
jakelun toteuttamista vain sokeiden järjestöjen kautta.

Oikeudellisten asioiden valiokunta oli huolissaan siitä, että nämä ehdotetut säännökset
voisivat vaikeuttaa näkövammaisten esteettömien kirjojen saamista, ja pyysi neuvottelijoita
keskittymään näihin tärkeisiin näkökohtiin.

Neuvottelut saatettiin menestyksekkäästi päätökseen Marrakeshissa 17.–28. kesäkuuta 2013
pidetyssä diplomaattikokouksessa. Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden
helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi
(jäljempänä ”Marrakeshin sopimus”) hyväksyttiin 27. kesäkuuta 2013.

Marrakeshin sopimuksessa vahvistetaan joukko kansainvälisiä sääntöjä, joilla varmistetaan,
että tekijänoikeutta rajoitetaan tai siihen sovelletaan poikkeuksia kansallisella tasolla
sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, ja mahdollistetaan
julkaistujen teosten sellaisten esteettömien jäljennösten vaihto yli kansallisten rajojen, jotka

146 Ks. asia C-457/08 Padawan v SGAE, tuomio 3.9.2009,Kok. s. I-10055, asia C-462/09 Stichting de
Thuiskopie v Opus, tuomio 12.1.2012, Kok. s. I-5331, ja useat uudet vielä vireillä olevat asiat (kuten asiat
C-457/11, C-460/11 VG Wort v Kyocera Mita et al., C-521/11 Austro Mechana v Amazon, C-314/12 Constantin
Filmverleih v UPC Telekabel, C-463/12 Copydan Bandkopi v Nokia, C-435/12 ACI Adam et al. v Stichting de
Thuiskopie).
147 Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. helmikuuta 2014 yksityisen kopioinnin maksuista
(2013/2114(INI)).
148 Neuvoston 26. marraskuuta 2009 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien
yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tehty päätös 2010/48/EY (EUVL L 23, 27.1.2010,
s. 35).
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on tehty soveltamalla tekijänoikeuteen rajoituksia tai poikkeuksia. Kaikki osapuolet, joilla on
kelpoisuus liittyä sopimukseen, voivat allekirjoittaa sopimuksen vuoden ajan sen
hyväksymisestä.

Komissio esitteli 20. joulukuuta 2013 ehdotuksen149 neuvoston allekirjoitettavaksi. Neuvosto
antoi 14. huhtikuuta 2014 päätöksen allekirjoittamisesta. EU allekirjoitti sopimuksen
30. huhtikuuta 2014.

Komissio valmistelee tällä hetkellä ehdotusta päätökseksi sopimuksen tekemiseksi ja ottaa
huomioon, että Marrakeshin sopimuksen noudattaminen edellyttää joitakin muutoksia
unionin säännöstöön. Ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 114 ja 207 artiklaan yhdessä sen
218 artiklan 5 kohdan kanssa, mikä tarkoittaa, että siitä tulee sekasopimus, jonka ratifioivat
EU ja kaikki jäsenvaltiot.

Sopimuksen tekeminen vaatii seuraavan parlamentin jäsenten hyväksynnän.

Sopimus audiovisuaalisista esityksistä

Audiovisuaalisia esityksiä koskeva sopimus (jäljempänä ”Pekingin sopimus”) tehtiin
Pekingissä 20.‒26. kesäkuuta 2012 pidetyssä audiovisuaalisten esitysten suojaa koskevassa
diplomaattikokouksessa. Sopimuksessa käsitellään audiovisuaalisten esitysten esittäjien
teollis- ja tekijänoikeuksia.

Siinä esittäjille myönnetään neljänlaisia taloudellisia oikeuksia audiovisuaalisille tallenteille,
kuten filmille, tallennettujen esitysten osalta. Nämä oikeudet ovat valmistusoikeus
levitysoikeus vuokrausoikeus oikeus saattaa yleisön saataville. Tallentamattomien (suorien)
esitysten osalta sopimuksessa myönnetään kolmenlaisia taloudellisia oikeuksia: oikeus
yleisradiointiin (lukuun ottamatta uudelleen tapahtuvaa yleisradiointia) oikeus välittää teos
yleisölle (lukuun ottamatta esityksiä, jotka yleisradiointiin) tallennusoikeus.

Sopimuksessa esittäjille myönnetään myös moraalisia oikeuksia eli oikeus tulla mainituksi
esitystensä esittäjänä, paitsi jos maininta on jätetty pois esityksen käyttötavan vuoksi, ja
oikeus vastustaa esitystensä vääristämistä, typistämistä tai muuta muuttamista, joka
vahingoittaisi esittäjän mainetta, ottaen huomioon audiovisuaalisten tallenteiden luonne.

Komissio haki 4. maaliskuuta 2013 neuvostolta lupaa allekirjoittaa Pekingin sopimus EU:n
puolesta150. Lupa myönnettiin, ja sopimus allekirjoitettiin 19. kesäkuuta 2013. Myös
useimmat jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet sen.

Audiovisuaalisten esittäjien suoja on EU:n tasolla pitkälti yhdenmukaista, eikä sopimuksen
ratifiointi periaatteessa edellytä muutoksia unionin säännöksiin. Se edellyttää EU:n ja
kaikkien jäsenvaltioiden allekirjoittamista ja ratifiointia.

Sopimuksen tekeminen vaatii seuraavan parlamentin jäsenten hyväksynnän.

Tekijänoikeusuudistus

Euroopan komissio käynnisti julkisen kuulemisen joulukuussa 2013. Kuulemisessa
sidosryhmiä pyydetään kertomaan mielipiteensä sisältöä digitaalisilla sisämarkkinoilla
koskevassa tiedonannossa mainituista asioista, kuten alueperiaatteesta sisämarkkinoilla,
yhdenmukaistamisesta, tekijänoikeuden rajoituksista ja poikkeuksista digitaaliaikana, EU:n

149 Ehdotus neuvoston päätökseksi julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten
tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan
unionin puolesta COM(2013)0926.
150 Ehdotus neuvoston päätökseksi audiovisuaalisia esityksiä koskevan WIPOn sopimuksen allekirjoittamisesta
Euroopan unionin puolesta COM(2013)0109.
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tekijänoikeusmarkkinoiden pirstaloitumisesta sekä siitä, miten valvonnan tehokkuutta ja
vaikuttavuutta voidaan parantaa ja samalla sen oikeutusta vahvistaa tekijänoikeusuudistuksen
laajemmassa yhteydessä. Seuraavalle vaalikaudelle odotetaan laajaa tekijänoikeusuudistusta.

4.3. Toimenpiteitä teollis- ja tekijänoikeuden noudattamisen varmistamiseksi

Valiokunta-aloitteinen mietintö teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta

Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta sisämarkkinoilla (esittelijä: Marielle Gallo)151 oli vastaus komission
tiedonantoon immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla152.
Mietinnössä painotettiin, että alueperiaatetta on luettava ja ymmärrettävä uudesta
sisämarkkinoiden luomisen ja teknologisen kehityksen tuomasta näkökulmasta.
Tekijänoikeuden suojaamien teosten ja esitystallenteiden luvattoman jakamisen valtava
lisääntyminen ja laillisen verkkotarjonnan vähäisyys ovat työpaikkojen ja tulojen

menetyksen muodossa kasvava ongelma
Euroopan taloudelle sekä hallituksille.

Alueperiaate oli lisäksi ollut kollektiivisen
oikeuksien hallinnoinnin perustana
EU:ssa, ja tässä hallinnoinnissa
keskityttiin etenkin musiikkialalla
perinteisesti yhden maan alueen mutta
monta kokoelmaa kattaviin
lisenssijärjestelyihin. Alueperiaate on
käytännössä vaikeuttanut teosten kiertoa
koko EU:n alueella ja edesauttanut EU:n
yhteisvalvontajärjestöjen kansallisten
monopoliasemien vahvistumista.

Mietinnössä parlamentti kehottikin
komissiota ratkaisemaan monta aluetta
käsittävien lisenssien ongelman ja
tarkastelemaan uudelleen rajatylittävää

oikeuksien hallinnointia oikeusvarmuuden luomiseksi. Parlamentti korosti myös, että
lisenssien myöntämisjärjestelmää on kehitettävä suuremman teknologiariippumattomuuden
suuntaan, jotta jäsenvaltioille voitaisiin tarjota joustava, tehokas ja avoin oikeuksien
hallintajärjestelmä, joka mukautuu uusiin teknologioihin.

Lisäksi parlamentti pyysi komissiota tiedottamaan parlamentille tuoteväärennösten torjuntaa
koskevasta monenvälisestä kauppasopimuksesta (ACTA) käytävien neuvottelujen
edistymisestä ja tuloksista sekä varmistamaan, että sopimuksen säännöksissä noudatetaan
täysin immateriaalioikeuksia ja perusoikeuksia koskevaa yhteisön säännöstöä.

OHIM

Oikeudellisten asioiden valiokunta on vastuussa kaikissa jäsenvaltioissa voimassa olevien
tavaramerkkien ja mallien rekisteröinneistä vastaavasta tavaramerkkien sisämarkkinoiden
harmonisointiviraston (OHIMin) toiminnan valvomisesta. Seitsemännen vaalikauden aikana

151 Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. syyskuuta 2010 immateriaalioikeuksien valvonnasta
sisämarkkinoilla (2009/2178(INI)).
152 COM(2009)0467.

Marielle Gallo, PPE, FR, immateriaalioikeuksien
valvontaa sisämarkkinoilla koskevan mietinnön
esittelijä
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valiokunta järjesti useita mielipiteenvaihtoja OHIMin pääjohtaja António Campinosin
kanssa. Hän saattoi jäsenet ajan tasalle OHIMin toiminnasta. Keskusteluissa keskityttiin
erityisesti verkkopalvelujen laajentamisesta ja tietokoneistamisesta, työmenetelmien laadun
parantamisesta, maksujen pienentämisestä, väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen
seurantakeskuksen siirtämisestä OHIMiin ja EU:n tavaramerkin uudistuksesta. Campinos
esitteli valiokunnalle 25. marraskuuta 2013 OHIMin tutkimuksen Euroopan kansalaisten
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista käsityksistä ja niihin liittyvistä tiedoista ja
käyttäytymisestä.

Lisäksi valiokunnan jäseniä kävi 17. lokakuuta 2011 työvierailulla OHIMissa Alicantessa
(Espanja).

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus

Väärentämisen ja piratismin eurooppalainen seurantakeskus perustettiin vuonna 2009 Sen
tarkoituksena on kerätä ja raportoida tietoja väärentämisen ja piratismin taloudellisista ja
yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä luoda foorumi, jolla kansallisten viranomaisten ja
sidosryhmien edustajat vaihtavat ajatuksia ja asiantuntemusta parhaista käytänteistä.

Mietinnössään immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla153 oikeudellisten
asioiden valiokunta kehottaa komissiota selkeyttämään väärentämisen ja piratismin
eurooppalaisen seurantakeskuksen tehtäviä ja muuttamaan seurantakeskus työkaluksi, jolla
kerätään ja vaihdetaan tietoja kaikentyyppisistä immateriaalioikeuksien loukkauksista
tosiseikkoihin perustuvien ja tulospainotteisten toimintalinjojen kehittämistä varten.

Komissio esitteli 24. toukokuuta 2011 ehdotuksen, jonka tavoitteena oli laajentaa
seurantakeskuksen tehtäviä154 käsittämään myös tiedotuskampanjoiden suunnittelun ja
järjestämisen, asianmukaisten koulutustoimenpiteiden tarjoamisen valvontaviranomaisille,
tutkimusten tekemisen innovatiivisista valvonta- ja havaintojärjestelmistä sekä valmiuksien
kehittämiseksi tehtävän kansainvälisen yhteistyön koordinoinnin kansainvälisten järjestöjen
ja kolmansien maiden kanssa. Koska nämä uudet tehtävät vaativat kestävämpää
asiantuntemuksen, resurssien ja teknisten laitteiden rakennetta, komissio ehdotti
seurantakeskusten tehtävien siirtämistä OHIMille.

Parlamentin (esittelijä: Antonio Masip Hidalgo, S&D, ES) ja puheenjohtajavaltio Puolan
väliset neuvottelut olivat erittäin nopeat ja johtivat sopimukseen joulukuussa 2011. Yksi
sopimuksen sisällöistä oli seurantakeskuksen nimen muuttaminen väärentämisen ja
piratismin eurooppalaisesta seurantakeskuksesta teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten
seurantakeskukseksi.

Asetus julkaistiin keväällä 2012155. Seurantakeskuksen toiminta on nyt täysin käynnissä, ja
sen kokousten sekä toiminnan alojen määrä on lisääntynyt. Yksityisten ja julkisten
edustajien, joihin kuuluu myös oikeudellisten asioiden valiokunnan jäseniä, kanssa
pidettävien kokousten lisäksi on perustettu neljä työryhmää käsittelemään oikeudellisia
kysymyksiä, valvontaa, tilastoja ja taloutta sekä yleisölle tiedottamista.

153 Ks. edellä.
154 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien
tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), mukaan
luettuna julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen
seurantakeskuksen muodossa. COM(2011)0288.
155 Euroopan parlamentin ja neuvoston 19. huhtikuuta 2012 immateriaalioikeuksien valvontaan liittyvien
tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), mukaan
luettuna julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten
eurooppalaisen seurantakeskuksen muodossa annettu asetus (EU) N:o 386/2012.
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Tuoteväärennösten torjuntaa koskeva monenvälinen kauppasopimus (ACTA)

ACTA on monenvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on luoda kansainväliset standardit
immateriaalioikeuksien valvonnalle. Tuoteväärennösten torjuntaa koskevaa EU:n ja sen
jäsenvaltioiden, Australian, Kanadan, Japanin, Korean tasavallan, Meksikon, Marokon,
Uuden-Seelannin, Singaporen, Sveitsin ja Yhdysvaltojen välistä kauppasopimusta (ACTA)
koskevat neuvottelut käynnistettiin 3. kesäkuuta 2008. Sopimus hyväksyttiin
11 neuvottelukierroksen jälkeen 15. marraskuuta 2010 ja parafoitiin 25. marraskuuta 2010.

EU allekirjoitti sopimuksen 6. tammikuuta 2012. Neuvosto haki 2. helmikuuta 2012
parlamentin hyväksyntää sopimuksen tekemiselle.

ACTA oli kiistanalainen sekä neuvottelujen kulun että niiden sisällön osalta. Päätös pitää
sopimus salassa vuoden 2010 keskivaiheilla tapahtuneeseen tekstiluonnoksen julkaisuun asti
on osoittautunut huomattavaksi ongelmaksi yleisön sopimusta koskevan ymmärryksen ja
tuen kannalta156.

Olennaisia huolenaiheita olivat muun muassa seuraaviin asioihin liittyvät kysymykset:
ACTAn mahdollinen haitallinen vaikutus perusvapauksiin ja yksityisyyteen; mahdollisuus
vaatia niiden henkilöiden internetiin pääsyn estämistä, jotka loukkaavat sopimusta; niiden
internetpalvelujen tarjoajien korvausvastuuseen saattaminen, joilla on sopimusta loukkaavaa
sisältöä, ja ACTAn mahdollinen haitallinen vaikutus lääkkeiden saantiin Euroopassa ja
kolmansissa maissa.

Pyrkimykset käsittelyn pitämiseen salaisena eivät estäneet ACTAsta käytyjä kiihkeitä
keskusteluja, joiden taustalla oli ehdotustekstien, arviointien ja sopimusluonnosten
vuotaminen. Ne johtivat epäilyihin siitä, että ACTA saisi aikaan merkittäviä muutoksia
ACTA-maiden lainsäädäntöön ja olisi huomattavasti laajempi kuin TRIPS-sopimus.

Oikeudellisten asioiden valiokunta oli yksi niistä valiokunnista, joiden oli määrä antaa
kansainvälisen kaupan valiokunnalle lausunto, (esittelijä: Marielle Gallo, PPE, FR) jonka
aiheena on, että neuvosto solmii ACTAn EU:n puolesta. Alkuperäisessä lausunnossa
suositeltiin, että asiasta vastaava valiokunta sisällyttäisi mietintöönsä myönteisen päätöksen.
Esittelijän suositus hylättiin kuitenkin äänin 10 puolesta, 12 vastaan ja 2 tyhjää.

Kun Euroopan parlamentti kävi keskusteluja hyväksynnän antamisesta ACTAlle, tuhannet
Euroopan kansalaiset harjoittivat ennen näkemätöntä suoraa edunvalvontaa. He järjestivät
katumielenosoituksia, lähettivät sähköpostia Euroopan parlamentin jäsenille ja soittivat
heidän toimistoihinsa kehottaakseen parlamenttia hylkäämään ACTAn. Parlamentti sai myös
vetoomuksen, jonka oli allekirjoittanut 2,8 miljoonaa kansalaista ympäri maailmaa ja jossa
vaadittiin hylkäämään sopimus.

Euroopan komissio pyysi 22. helmikuuta 2012 Euroopan unionin tuomioistuimelta lausuntoa
siitä, onko ACTA unionin lainsäädännön ja erityisesti EU:n perusluonteisten
ihmisoikeuksien ja vapauksien periaatteiden mukainen.

Euroopan parlamentti kuitenkin hylkäsi ACTAn 4. heinäkuuta 2013 valtavalla enemmistöllä
odottamatta unionin tuomioistuimen lausuntoa157. Euroopan parlamentti käytti tällä tavoin

156 Ks. tutkimus ”The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): an assessment”, Euroopan parlamentti,
politiikkayksikkö B.
157 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 4. heinäkuuta 2012, esityksestä neuvoston
päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan,
Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin
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ensimmäisen kerran Lissabonin sopimukseen perustuvia valtuuksiaan hylätä kansainvälinen
kauppasopimus. ACTAa vastaan äänesti 478 Euroopan parlamentin jäsentä, sen puolesta 39
ja 165 äänesti tyhjää.

Eurooppalainen yleissopimus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn
sisältävien palvelujen oikeussuojasta

Neuvosto ja Euroopan parlamentti antoivat 20. marraskuuta 1998 direktiivin 98/84/EY
ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta.
Direktiivillä luotiin koko Euroopan unionille yhteinen oikeudellinen kehys sellaisten
laittomien laitteiden vastaisia toimia varten, joiden avulla pääsee luvatta maksullisiin
televisiopalveluihin, sekä kyseisten palvelujen tehokasta suojaa varten. Suoja kattaa sekä
perinteisen televisio- ja radiolähetystoiminnan että internetlähetykset. Direktiivin
ensisijaisena tarkoituksena oli oikeussuojan tarjoaminen kaikkia niitä palveluja varten, joista
maksettava korvaus riippuu ehdollisesta pääsystä. Toisin sanoen pääsy suojattuun palveluun
tehdään riippuvaiseksi etukäteen annetusta yksilöllisestä luvasta.

Euroopan neuvosto aloitti ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien
palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen laatimisen vuonna 1999.
Kattavan ja tehokkaan suojan tarjoaminen kyseisille palveluille katsottiin erityisen
tarpeelliseksi. Monet Euroopan valtiot, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, saattavat
tarjota suotuisat edellytykset ehdolliseen pääsyyn perustuvien palvelujen kopiointilaitteiden
kehittämiselle ja levittämiselle, jos niiden oikeusjärjestelmä ei sisällä tästä hyvin
erityislaatuisesta kopiointitoiminnasta määrättäviä seuraamuksia. Sen vuoksi katsottiin
suotavaksi laajentaa direktiivin 98/84/EY säännösten soveltamisalaa ja luoda Euroopan
tasolla yhteinen ja tehokas kehys kyseisten palvelujen suojaamista varten. Tästä syystä
neuvosto valtuutti 22. kesäkuuta 1999 tehdyllä päätöksellä komission osallistumaan
Euroopan yhteisön puolesta yleissopimusta koskeviin neuvotteluihin. Komissiolle annettujen
neuvotteluohjeiden tavoitteena oli se, että eurooppalaisen yleissopimuksen ja direktiivin
98/84/EY mukaiset määritelmät ja toimenpiteet vastaisivat toisiaan ja että yleissopimus ja
direktiivi olisivat mahdollisimman yhteensopivia.

Neuvottelut onnistuivat hyvin, ja 24. tammikuuta 2001 tehty yleissopimus on täysin
yhteensopiva direktiivin 98/84/EY kanssa. Yleissopimuksessa toistetaan olennaisilta osiltaan
direktiivin säännökset. Ehdolliseen pääsyyn perustuvat tai ehdollisen pääsyn sisältävät
järjestelmät suojataan samoilta sääntöjenvastaisilta toimilta kuin ne, jotka luetellaan
direktiivissä 98/84/EY. Yleissopimuksen ja direktiivin sanamuodoissa on joitakin pieniä
eroja. Yleissopimuksessa määrätään, että laittomien laitteiden valmistamisen lisäksi myös
niiden tuotanto katsotaan sääntöjenvastaiseksi toimeksi. Lisäksi seuraamukset, joita
määrätään sääntöjenvastaisiksi toimiksi määritellyistä toimista, määritellään selkeämmin
yleissopimuksessa, jonka mukaan on kyse rikosoikeudellisista, hallinnollisista tai muista
seuraamuksista. Yleissopimuksessa määrätään kuitenkin direktiivin 98/84/EY tavoin, että
seuraamusten on oltava tehokkaita, vakuuttavia ja suhteutettuja. Päätelmänä voidaan todeta,
että Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja direktiivin 98/84/EY väliset erot eivät muuta
millään tavalla kyseisen yhteisön direktiivin sisältöä eivätkä sen soveltamisalaa.

Yleissopimus on avoinna Euroopan unionin allekirjoitusta varten. Yleissopimuksen
11 artiklan 4 kohdassa määrätään myös nimenomaisesti, että sopimuspuolet, jotka ovat
Euroopan yhteisön jäsenvaltioita, soveltavat vastavuoroisissa suhteissaan yhteisön sääntöjä,
minkä vuoksi ne soveltavat yleissopimuksesta johtuvia sääntöjä ainoastaan silloin, kun

valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen tekemisestä
(2011/0167(NLE)).
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kyseisestä aiheesta ei ole annettu yhteisön sääntöjä. Tällä Euroopan unionin jäsenvaltioita
koskevalla irtautumislausekkeella varmistetaan EU:n sääntöjen ensisijaisuus. Komissio totesi
30. syyskuuta 2008 antamassaan direktiivin 98/84/EY täytäntöönpanoa koskevassa toisessa
arviointikertomuksessa158, että jos Euroopan unioni allekirjoittaisi yleissopimuksen, se
antaisi todennäköisesti kimmokkeen yleissopimuksen ratifioimiselle useammissa Euroopan
neuvoston jäsenvaltioissa ja mahdollistaisi ehdolliseen pääsyyn perustuvien palvelujen
oikeussuojan ulottamisen EU:n rajojen ulkopuolelle.

Komissio suositteli näin ollen neuvostolle yleissopimuksen allekirjoittamista ja teki
15. joulukuuta 2010 ehdotuksen asiaa koskevaksi neuvoston päätökseksi Ehdotettu päätös
perustui SEUT-sopimuksen 207 artiklan 4 kohtaan ja 218 artiklan 5 kohtaan.

Neuvosto antoi päätöksen159 ja käytti sen perustana SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 kohdan
lisäksi SEUT-sopimuksen 114 artiklaa komission ehdottaman 207 artiklan 4 kohdan sijaan.
Neuvosto katsoi, että yleissopimuksen tarkoituksena on lähentää sopimuspuolten
lainsäädäntöjä ja myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä, jotta voitaisiin
tehokkaammin torjua kyseisiin palveluihin kohdistuvaa laitonta pääsyä.

Komissio nosti parlamentin tukemana kanteen neuvoston päätöksen kumoamiseksi. Se väitti,
että kun yleissopimuksen tarkoitus ja sisältö otetaan huomioon, riidanalainen päätös kuuluu
pääasiallisesti yhteisen kauppapolitiikan ja liitännäisesti sisämarkkinapolitiikan alaan.
SEUT-sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan käyttämisestä seuraa myös, että yleissopimus olisi
yksinomaan unionin allekirjoittamista edellyttävä yksinoikeussopimus, kun jaetun
toimivallan sopimus edellyttää myös jäsenvaltioiden ratifiointia.

Lokakuun 22. päivänä 2013 annetulla unionin tuomioistuimen päätöksellä160 oli määrä
kumota neuvoston päätös 2011/853/EU ja pysyttää sen vaikutukset, kunnes kohtuullisessa
määräajassa, joka voi olla enintään kuusi kuukautta, tulee voimaan uusi päätös, jolla on
asianmukaiset oikeusperustat.

Neuvosto antoi tuomion mukaisesti uuden päätöksen 14. huhtikuuta 2014 ja on nyt pyytänyt
parlamentin hyväksyntää. Asiaa koskeva päätös on yksi ensimmäisistä oikeudellisten
asioiden valiokunnan uusien jäsenten tekemistä päätöksistä.

Liikesalaisuudet

Kaikki luottamukselliset liiketoimintatiedot, jotka tuottavat yritykselle kilpailuetua, voidaan
yleisesti ottaen katsoa liikesalaisuuksiksi. Liikesalaisuudet käsittävät valmistus- ja teolliset
salaisuudet sekä kaupalliset salaisuudet. Tällaisten tietojen luvaton käyttö muiden
henkilöiden kuin niiden haltijan toimesta katsotaan sopimattomaksi menettelyksi ja
liikesalaisuuden rikkomiseksi.

Liikesalaisuuksien suoja muodostaa oikeusjärjestelmästä riippuen osan vilpillisen kilpailun
yleistä torjuntaa tai perustuu luottamuksellisten tietojen suojaa koskeviin erityissäännöksiin
tai oikeuskäytäntöön. Osalla jäsenvaltioista ei ole tätä asiaa koskevia erityislakeja.

158 Syyskuun 30. päivänä 2008 annettu toinen kertomus COM(2008)0593 ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai
ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta 20. marraskuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 98/84/EY täytäntöönpanosta.
159 Neuvoston päätös 2011/853/EU, annettu 29. marraskuuta 2011, ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja
ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen
allekirjoittamisesta unionin puolesta.
160 Asia C-137/12, komissio v. neuvosto, ECLI:EU:C:2013:675.
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Liikesalaisuuden haltijalla ei ole yksinoikeutta luomistyöhönsä, mikä poikkeaa patentoituihin
keksintöihin tai tekijänoikeuden suojaamiin romaaneihin liittyvistä käytännöistä. Kilpailijat
ja muut kolmannet osapuolet voivat näin ollen saada selville saman menettelytavan ja
kehittää ja käyttää sitä vapaasti. Liikesalaisuuksia suojataan oikeudellisesti vain tapauksissa,
joissa luottamuksellisia tietoja on hankittu lainvastaisin keinoin (esimerkiksi varastamalla tai
lahjonnan avulla).

Liikesalaisuuksien asema on näin ollen olennaisesti erilainen kuin niiden tuotteiden, joille
myönnetään yksinoikeus teollis- ja tekijänoikeuksien nojalla. Liikesalaisuuksien tarpeen
perusteet ovat kuitenkin samat kuin teollis- ja tekijänoikeuksien tarpeen. Tavoitteena on
kannustaa innovaatioihin varmistamalla, että luovan työn tekijät pystyvät saamaan
korvauksen ponnisteluistaan.

Komissio esitti 28. marraskuuta 2013 liikesalaisuuksia koskevan ehdotuksen161. Ehdotuksella
otetaan käyttöön liikesalaisuuksien yhteinen määritelmä sekä keinoja oikeussuojan
hankkimiseen liikesalaisuuksien väärinkäytön uhreille. Ehdotuksella pyritään helpottamaan
luottamuksellisen liiketoimintatiedon väärinkäytön käsittelyä kansallisissa tuomioistuimissa,
poistamaan markkinoilta liikesalaisuuden rikkovat tuotteet ja helpottamaan tuomittavasta
toiminnasta määrättävien korvausten saantia uhrien kannalta.

Koska parlamentin toimikausi oli päättymässä, nimitetty esittelijä (Marielle Gallo, PPE, FR)
päätti, ettei mietintöä laadita ja että valiokunta tutkisi ehdotuksen pitämällä keskustelun.
Puheenjohtajavaltio Kreikka toimi kuitenkin hyvin aktiivisesti neuvostossa ja onnistui
sopimaan yleisnäkemyksestä, joka hyväksyttiin 26. toukokuuta 2014162.

Tämä tehtävä on yksi tärkeimmistä henkisen omaisuuden alan tehtävistä uusille jäsenille.
Sillä on erityinen merkitys transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP)
puitteissa Yhdysvaltojen kanssa käytävissä neuvotteluissa.

5. Hallinto-oikeus

Oikeudellisten asioiden valiokunta perusti
23. maaliskuuta 2010 unionin hallinto-oikeutta
käsittelevän työryhmän. Työryhmän tarkoituksena
oli arvioida unionin olemassa olevan hallinto-
oikeuden tilannetta sekä ehdottaa sen jälkeen
toimia, joita se pitää Lissabonin sopimuksessa
esitetyn uuden avoimen, tehokkaan ja
riippumattoman hallinnon sekä Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 41 artiklassa säädetyn hyvää
hallintoa koskevan oikeuden mukaisina.

Työryhmä keskittyi yksinomaan unionin
lainsäädännön suoriin hallinnollisiin määräyksiin,
jotka sitovat unionin toimielimiä, elimiä ja
laitoksia. Se tarkasteli yleisiä hallinto-oikeuden
säännöksiä, kuten asiakirjojen saamista koskevia
sääntöjä, mutta erityisesti myös alakohtaisia sääntöjä, kuten kilpailuoikeusmenettelyä.
Työryhmän mukaan unioni on vuosien mittaan kehittänyt useita tilapäisiä hallinnollisia
menettelyjä lakien ja ei-sitovien säädösten muodossa. Näissä ei välttämättä huomioida koko

161 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon
(liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta, COM(2013)0813.
162 Neuvoston asiakirja 9870/14.

Luigi Berlinguer, S&D, IT, esittelijä,
Euroopan unionin hallinnollista menettelyä
koskevaa säännöstä käsittelevä valiokunta-
aloitteinen mietintö.
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järjestelmän yhtenäisyyttä, niissä voi olla aukkoja ja epäjohdonmukaisuuksia, eikä unionin
lainsäädäntöelin voi puuttua asiaan.

Työryhmä hyödynsi laajasti suullista ja kirjallista asiantuntemusta, jota se sai käytännön
toimijoilta, tutkijoilta, kansalaisjärjestöiltä ja muiden toimielinten, elinten ja laitosten
virkamiehiltä, jotka esittelivät työryhmän kokouksissa muistionsa ja keskustelivat niistä.

Nämä asiakirjat ja asiantuntijoiden kanssa työryhmässä myöhemmin käyty keskustelu sekä
Euroopan parlamentin ja Leónin yliopiston yhdessä järjestämän konferenssin
(27.-28. huhtikuuta 2011) tulokset antoivat ainekset työasiakirjaan, joka laadittiin Luigi
Berlinguerin johdolla.

Työasiakirjoissa esitettiin erityisesti mahdollisuutta valmistella Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 298 artiklan perusteella lakialoite yhdeksi yleiseksi
hallinto-oikeuden säännökseksi, joka sitoisi unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia ja jossa
keskityttäisiin hallinnolliseen menettelyyn ja takuiden vähimmäisturvaverkon järjestämiseen
kansalaisille ja yrityksille näiden suorissa yhteyksissä unionin hallintoon.

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi työasiakirjan kokouksessaan 21. marraskuuta
2011. Kuultuaan työryhmän suositukset valiokunta päätti pyytää asiaa koskevan valiokunta-
aloitteisen lainsäädäntömietinnön.

Valiokunta-aloitteisessa mietinnössään ”Euroopan unionin hallinnollista menettelyä
koskevasta säännöksestä (2012/2024(INI))” (esittelijä: Luigi Berlinguer) parlamentti pyytää
komissiota esittämään SEUT-sopimuksen 298 artiklan perusteella ehdotuksen minkä tahansa
unionin toimielimen, elimen tai laitoksen suoraan hallintoon (”EU:n hallintoon”)
sovellettavaa hallinnollista menettelyä koskevaksi asetukseksi.

Säännös olisi rajoitettava suoraan EU:n hallintoon, ja sitä olisi sovellettava yleissäännöksenä
kaikkiin unionin toimielimiin ja kaikkiin unionin toiminnan aloihin.

Mietinnössä suositetaan kodifioimaan hyvän hallintotavan yleiset periaatteet, joiden olisi
ohjattava unionin hallinnon toimintaa. Siinä suositetaan myös vahvistamaan
vähimmäismäärä keskeisiä menettelysääntöjä, joita unionin hallinnon on noudatettava
käsiteltäessä yksittäisiä tapauksia, joiden osapuolena on luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, ja käsiteltäessä muita tilanteita, joissa henkilö on suoraan tai
henkilökohtaisesti yhteydessä unionin hallintoon. Kyseisten sääntöjen olisi ennen muuta
edistettävä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja lisättävä kansalaisten luottamusta EU:n
hallintoon.

Näiden yleisperiaatteiden pitäisi toimia de minimis -sääntöinä silloin, kun erityissäännöstä ei
ole, eivätkä henkilöille alakohtaisissa säädöksissä annetut takuut saisi koskaan olla asetuksen
antamia takuita vähäisempiä.

Vastauksessaan parlamentin päätöslauselmaan komissio lupasi käynnistää täysimittaisen
selvityksen. Se arvioisi nykytilannetta kaikkien EU:n toimielinten osalta ja kartoittaisi tältä
pohjalta mahdollisia nykyisen lainsäädäntökehyksen aukkojen tai heikkouksien aiheuttamia
hallinnollisia epäkohtia. Jos tällaisia löytyisi, se tutkisi, kuinka vastaavat tilanteet voitaisiin
parhaiten välttää tulevaisuudessa, joko yleispätevillä tai erityisillä toimilla tietyssä
toimielimessä. Tässä yhteydessä komissio arvioisi jäsenvaltioiden lähestymistapoja ja kuulisi
tiedemaailmaa, käytännön toimijoita ja oikeusoppineita, jotta se voi analysoida asiaa
yksityiskohtaisesti kaikista näkökulmista. Komissio tarkastelisi kaikkia vaihtoehtoja
avoimen, tehokkaan ja riippumattoman EU:n hallinnon vahvistamiseksi. Lisäksi komissio
sitoutui kokoamaan yhteen nykyiset EU:n hallinto-oikeuden säännökset yhteen keskeiseen
paikkaan verkkosivustollaan.
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Komission tiedonantoa odotetaan lähikuukausien aikana.

Hallinto-oikeus on alue, jonka tarkastelua valiokunta jatkaa todennäköisesti kahdeksannella
vaalikaudella.

6. Ympäristövastuu ja ympäristörikoksista langetettavat seuraamukset

työjärjestyksen liitteen VI XVI osan 7 kohdan mukaisesti
oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan kuuluvat
ympäristövastuu ja ympäristörikoksista langetettavat seuraamukset.
Unionin tuomioistuimen163 antaman kahden perustavanlaatuisen
tuomion ja valiokunnan kuudennella vaalikaudella164 antamien
tärkeiden päätöslauselmien johdosta tässä aihepiirissä päästiin
uuteen vauhtiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon
jälkeen.Ympäristöasioiden kestävällä kehityksellä oli keskeinen osa
jo aiemmissa sopimuksissa, mutta Lissabonin sopimuksessa se
hyväksyttiin EU:n perustavanlaatuiseksi tavoitteeksi.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan
mukaisesti EU pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka
perustana on muun muassa ”korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja

ympäristönlaadun parantaminen”. SEU-sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n on
kansainvälisissä suhteissaan myös edistettävä osaltaan ”maapallon kestävää kehitystä”.
SEUT-sopimuksen 4 artiklan mukaisesti ympäristönsuojelun alalla sovelletaan unionin ja
jäsenvaltioiden kesken jaettua toimivaltaa. Sopimuksen 11 artiklan mukaan
ympäristönsuojelu on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja
toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. SEUT-sopimuksen XX osasto
(191–193 artikla) keskittyy täysin ympäristöpolitiikkaan. Erityisesti 191 artiklan 2 kohdassa
määritetään päätavoitteet, jotka ohjaavat unionin toimintaa tällä alalla: ennalta varautumisen
periaate sekä periaatteet, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä,
ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi
maksettava. Tärkeimpänä SEUT-sopimuksen 192 artiklassa huomioidaan parlamentin rooli
unionin ympäristöpolitiikan luomisessa sikäli kuin tavallista lainsäätämisjärjestystä
sovelletaan ympäristön säilyttämiseen, suojelemiseen ja sen tilan parantamiseen liittyvien
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavallista lainsäätämisjärjestystä sovelletaan myös sellaisten
yleisten toimintaohjelmien hyväksymisessä, joissa vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet. Näiden
ohjelmien toimeenpanon kannalta tarvittavat toimet hyväksytään samalla menettelyllä.

Edellä mainittuun unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuen SEUT-sopimuksen
83 artiklan 2 kohdassa mahdollistetaan rikosoikeudellisen seuraamukset unionin politiikan
täytäntöönpanon tehostamiseksi, myös ympäristönsuojelun alalla. Säännöksen sanamuoto on
seuraava: ”Kun jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentäminen rikosoikeuden alalla
osoittautuu välttämättömäksi jonkin unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon

163 Asia C-176/03, komissio v. neuvosto, tuomio 13.9.2005, Kok. s. I-7879 ja asia C-440/05, komissio v.
neuvosto, tuomio 23.10.2007, Kok. s. I-9097.
164 Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö A6-0154/2008 (Euroopan parlamentin
lainsäädäntöpäätöslauselma 21. toukokuuta 2008), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 328, s. 28).
Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö A6-0172/2006 (Parlamentin päätöslauselma 14. kesäkuuta 2006
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista (asia C-176/03 komissio
v. Euroopan unionin neuvosto) (2006/2007(INI)).
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varmistamiseksi alalla, jolla on toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, tällä alalla
voidaan direktiivein säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista
vähimmäissäännöistä. Nämä direktiivit annetaan kyseisten yhdenmukaistamistoimenpiteiden
hyväksymisessä noudatetun tavallisen tai erityisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 76 artiklan soveltamista.” Tämä määräys edustaa uutta
oikeusperustaa, jonka ansiosta unionin on tarvittaessa mahdollista vahvistaa jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhtenäisyyttä myös rikosoikeuden alalla, kun on tarpeen korostaa unionin
politiikan tuloksia. Tämä koskee erityisesti ympäristörikoksista langetettavia seuraamuksia.

Seitsemännellä vaalikaudella oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi kaksi teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunnalle annettua ympäristönsuojelua koskevaa lausuntoa.

Ensimmäisessä lausunnossa165 kiinnitettiin huomiota SEUT-sopimuksen 191 artiklan
2 kohdassa mainittuun ennalta varautumisen periaatteeseen. Lisäksi valiokunta korosti, että
toimijoiden aiheuttamaan öljyn ja kaasun etsintää ja hyödyntämistä koskevaan vahinkoon
liittyvän täyden vastuun tulee perustua ”saastuttaja maksaa” -periaatteeseen.
Ympäristövastuuta koskevan EU:n lainsäädännön monien puutteiden vuoksi valiokunta
pyysi komissiota arvioimaan kattavasti hiilivedyn etsintään ja hyödyntämiseen tarkoitettujen
lupien myöntämistä ja tarvittaessa tekemään ehdotuksensa EU:n tasolla sovellettaviksi
yhtenäisiksi vähimmäisvaatimuksiksi. Valiokunta piti myönteisenä komission aikomusta
esittää muutoksia ympäristövastuusta annettuun direktiiviin (direktiivi 2004/35/EY)
ympäristövahinkojen kattamiseksi kaikilla merivesillä meristrategiadirektiivin
(direktiivi 2008/56/EY) mukaisesti. Lisäksi oltiin tyytyväisiä komission pyrkimyksiin
laajentaa Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) osallisuutta asiassa. Lausunnossa myös
suositettiin, että ympäristövastuudirektiiviin otettaisiin käyttöön toimijan pakollinen
rahavakuus sekä määräykset, jotka koskevat jäsenvaltioiden edellyttämää kolmannen
osapuolen vakuutta myönnettäessä lupia öljyn etsintään ja hyödyntämiseen.

Toinen lausunto166 hyväksyttiin lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti, ja siinä esitetyt
ehdotukset koskivat seuraavia: i) on noudatettava täysimääräisesti SEUT-sopimuksen
191 artiklan 2 kohdan mukaista saastuttaja maksaa -periaatetta ii) merellä tapahtuvien
onnettomuuksien vastuullinen osapuoli on yksilöitävä selkeästi ennen merellä tapahtuvaan
etsintä- ja hyödyntämistoimintaan ryhtymistä iii) on lisättävä toiminnanharjoittajan
rahavakuuden avoimuutta suuronnettomuusvastuutapauksissa, mikä luvat myöntävien
viranomaisten on tarkistettava, sama koskee kaikenlaisia toiminnanharjoittajan
jäsenvaltioille, kolmansille valtioille ja suurelle yleisölle toimittamia tietoja iv) Euroopan
meriturvallisuusviraston (EMSA) on annettava jäsenvaltioille ja komissiolle teknistä ja
tieteellistä apua ympäristöriskien arvioinnissa sekä avustettava jäsenvaltioita
hätäsuunnitelmien ja puhdistamisen laatimisessa ja toteuttamisessa v) on huomioitava
työntekijöiden ja ympäristönsuojeluryhmien näkemykset suuronnettomuusvaaroista
laadittavassa kertomuksessa, jota toiminnanharjoittajan tuotantolaitosta tai muuta kuin
tuotantolaitosta koskevan luvan myöntäminen edellyttää.

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun
ympäristövaikutuksia käsittelevää oma-aloitteista mietintöä koskevan lausunnon167.
Valiokunta korosti lausunnossaan jokaisen jäsenvaltion oikeutta määritellä energiavarojensa

165 Lausunto öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta avomerellä (2011/2072(INI)). Esittelijä: Eva
Lichtenberger.
166 Valiokunnan lausunto PE492.595, Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. toukokuuta 2013
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja
tuotantotoiminnan turvallisuudesta avomerellä (2011/0309(COD)). Esittelijä: Eva Lichtenberger.
167 2011/2308(INI). Esittelijä: Eva Lichtenberger.
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hyödyntämisen ehdot, jäsenvaltion eri energialähteiden välillä tekemät valinnat ja
jäsenvaltion energiahuollon yleisen rakenteen SEUT-sopimuksen 194 artiklan mukaisesti
edellyttäen, että yhteisön säännöstöä noudatetaan täysimääräisesti erityisesti
ympäristölainsäädännön osalta. Lausunnossa myös kehotetaan komissiota tarkastelemaan
kokonaisvaltaisesti nykyistä lainsäädäntöä ja esittämään tarvittaessa ehdotuksia, joiden
avulla voidaan varmistaa, että annetut säännökset kattavat riittävästi liuskekaasun etsinnän ja
tuotannon erityispiirteet (erityisesti hydraulisen murtamisen osalta). Valiokunta katsoi
erityisen tärkeäksi pyytää alaa ryhtymään yhdessä kansallisten sääntelyelinten,
ympäristöryhmien ja yhteisöjen kanssa tarvittaviin toimiin, joilla ehkäistään kaikkien
asiaankuuluvien pohjavesimuodostumien tilan huononeminen. Avoimuuden periaatetta
korostettiin näkemyksessä, jonka mukaan yhteisen ympäristön, ihmisten ja eläinten
terveydelle aiheutuvia vahinkoja koskevat keskinäiset salassapitosopimukset, jollaisia
liuskekaasukaivojen läheisyydessä sijaitsevien maiden omistajat ovat solmineet
liuskekaasualan toimijoiden kanssa Yhdysvalloissa, eivät olisi yhdenmukaisia EU:ta ja sen
jäsenvaltioita koskevien Århusin yleissopimuksen, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta
annetun direktiivin (2003/4/EY) ja ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) mukaisten
velvoitteiden kanssa.

7. Uusiin teknologioihin liittyvät eettiset ongelmat

Työjärjestyksen liitteen VII 9 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnan
toimivaltaan kuuluu lausuntojen antaminen uusiin teknologioihin liittyvistä eettisistä
kysymyksistä asianomaisten valiokuntien menettelyä noudattaen (työjärjestyksen liitteen VII
9 kohta).

Seitsemännen vaalikauden aikana valiokunta käytti tätä toimivaltaansa tarkastellessaan
uusien teknologioiden eettisiä kysymyksiä lausunnossaan ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle ehdotuksesta direktiiviksi elinsiirtoa varten
tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista168.

Valiokunnan lausunnon taustalla oli erityisesti toive jäsenvaltioiden eri kantojen ja eettisten
näkemysten kunnioittamisesta sekä sopivaa elintä tarvitsevien potilaiden tilanteen
parantamisesta. Valiokunta kehotti jäsenvaltioita luomaan luovuttajansuostumusjärjestelmän,
johon voidaan tallentaa luovutusta koskeva suostumus ja tiedottaa siitä sekä varmistaa, että
tätä tulee pitää ensisijaisena toiveena. Mahdollisten luovuttajien suostumusta koskevan
kysymyksen selvittämiseksi valiokunta kehotti komissiota tutkimaan yhdessä
jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja Euroopan parlamentin kanssa mahdollisuutta kehittää
sellainen järjestelmä, jonka avulla kansalaisten elinluovutustahto huomioidaan
mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa. Lisäksi valiokunta ehdotti luovuttajien ja
vastaanottajien nimettömyyden lujittamista ja toisaalta lääketieteelliseen tarkoitukseen
tapahtuvan elinten luovutuksen jäljitettävyyden vaatimalla, että luovuttajien ja
vastaanottajien tunnistusjärjestelmiin pääsyn tulisi olla mahdollisimman rajoitettu. Lisäksi
valiokunta vaati jäsenvaltioita ottamaan käyttöön rangaistukset luvattomasta tietojen käytöstä
ja hakujen tekemisestä ilman lääketieteellistä perustetta. Useissa tarkistuksissa on pyritty
vähentämään laittoman elinkaupan ja epäeettistä ja laitonta toimintaa, erityisesti
kehottamalla jäsenvaltioita ottamaan vastuuta ja ryhtymään tarvittaviin toimiin laittoman
elinkaupan torjumiseksi sekä tiivistämään yhteistyötään Interpolissa ja Europolissa ja

168 Oikeudellisten asioiden valiokunnan 29. tammikuuta 2010 antama lausunto ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista.
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rajoittamaan laittoman toiminnan kysyntää edistämällä tehokkaasti elinluovutusta ja
tarjoamalla tiukan lainsäädäntökehyksen.

Valiokunta käsitteli uusien teknologioiden eettisiä kysymyksiä myös teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnalle antamassaan lausunnossa, joka koski ehdotusta asetukseksi tutkimuksen
ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 (2014–2020)169. Lausunnon keskeinen
eettinen kysymys liittyi ihmisalkion kantasoluja käyttävään tutkimukseen. Lausunnossa
pyrittiin ratkaisemaan kyseinen ongelma ja lisäämään oikeusvarmuutta. Valiokunta ehdotti,
että tutkimus, johon liittyy joko ihmisalkioiden tuhoamista tai ihmisalkion kantasolujen
käyttämistä, olisi jätettävä kokonaan EU:n rahoituksen ulkopuolelle. Jäsenvaltioiden pitäisi
siis päättää omien eettisten sääntöjensä mukaisesti, rahoittavatko ne tällaista tutkimusta
omista talousarvioistaan.

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi myös kaksi lausuntoa jotka koskivat
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan oma-aloitteisia
mietintöjä komission tiedonannosta ”Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva
toimintasuunnitelma (2009–2015): jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistäminen170” ja
vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista171. Komission
elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskevan toimintasuunnitelman osalta valiokunnan
lausunnossa kehotettiin komissiota varmistamaan, muodostavatko kansallisten
lainsäädäntöjen väliset erot esteen elinten luovuttamiselle, pyydettiin jäsenvaltioita
analysoimaan ”oletettuun suostumukseen” perustuvan luovutusjärjestelmän käyttöönoton
hyötyjä ja korostettiin, että on tärkeää jakaa tietoa kansalaisille. Lisäksi lausunnossa
painotettiin, että jäsenvaltioiden olisi tiivistettävä yhteistyötään sekä elinluovutuksen että
elinsiirtojen osalta ja laittoman elinkaupan torjumiseksi. Lausunnossa myös korostettiin, että
laiton elinkauppa, kaupallinen elinsiirtotoiminta ja elinsiirtoturismi loukkaavat
tasa-arvoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita.
Lausunnossaan vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista
valiokunta painotti, että on lujitettava eettistä periaatetta, jonka mukaan kudosten ja solujen
luovutusten tulisi olla maksuttomia ja vapaaehtoisia. Valiokunta kehotti jäsenvaltioita
laatimaan sitovat säännöt, joilla valvotaan tämän periaatteen noudattamista ja varmistetaan,
että kaikki luovuttajille tarjotut korvaukset ovat eettisten periaatteiden mukaisia. Lisäksi
valiokunta korosti mahdollisuutta perustaa Euroopan laajuinen tietokanta ja kehotti
jäsenvaltioita harkitsemaan oletetun suostumuksen periaatetta. Valiokunta myös edisti
suostumuksen ilmoittamiseen perustuvaa toimintatapaa.

Uusiin teknologioihin liittyviin eettisiin kysymyksiin perehtynyt oikeudellisten asioiden
valiokunta, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta sekä kehitysyhteistyövaliokunta
järjestivät yhteistyössä vetoomusvaliokunnan kanssa kuulemisen One of us -aloitteesta, joka
on kaikkien aikojen toinen kansalaisaloite. Aloitteella pyydetään EU:ta lopettamaan rahoitus
sellaiselta toiminnalta, joka edellyttää ihmisalkioiden tuhoamista, erityisesti tutkimuksen,
yleisen terveydenhuollon ja kehitysavun piirissä. Asetuksen (EU) N:o 211/2011172

169 Oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunto 18. syyskuuta 2012 teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelmasta Horisontti 2020 (2014–2020).
170 Oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunto 29. tammikuuta 2010 ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle komission tiedonannosta ”Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva
toimintasuunnitelma (2009–2015): jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistäminen” (2009/2104(INI)).
171 Oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunto 26. huhtikuuta 2012 ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista
(2001/2193(INI)).
172 Kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
N:o 211/2011 (EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1).
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11 artiklassa säädetään, että ”[kansalaisaloitteen] järjestäjille on annettava mahdollisuus
esitellä kansalaisaloite julkisessa kuulemisessa. Komissio ja Euroopan parlamentti
varmistavat, että tämä kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa, tarvittaessa yhdessä
unionin niiden muiden toimielinten ja elinten kanssa, jotka saattavat haluta osallistua siihen,
ja että komissio on siinä edustettuna asianmukaisella tasolla.” Monimutkaisuuden vuoksi
kuulemisten järjestelyt edellyttivät kolmen valiokunnan osallistumista. Kuulemisen
järjestäminen osoittautui erityisen haastavaksi, sillä siinä kolmen kuukauden määräajassa,
jossa kansalaisaloitteen kuuleminen on järjestettävä asetuksen (EU) No 211/2011 mukaisesti,
ei huomioitu parlamenttivaalien aiheuttamaa lomakautta. Siksi kuulemisen järjestämiseen oli
aikaa vain yksi kuukausi. Kuuleminen järjestettiin lopulta 10. huhtikuuta 2014, kauttaan
päättävän parlamentin viimeisellä valiokuntaviikolla. Toinen kiistanalainen aihe oli se,
tulisiko kuulemisessa kuulla asiantuntijoita. Asetuksessa kuuleminen määritellään aloitteen
järjestäjille annettavaksi mahdollisuudeksi, ja siinä luetellaan useita muita osallistujia,
asiantuntijoita mainitsematta. Kun lisäksi huomioidaan käytettävissä ollut aika,
parlamentissa sovittiin lopulta, että asiantuntijoita ei kutsuta kuulemiseen. Tämä oli ollut
oikeudellisten asioiden valiokunnan kanta alusta alkaen. Näitä kysymyksiä on kuitenkin
seurattava jatkossa kansalaisaloitteita koskevien kuulemisten järjestämisen yhteydessä.
Kuuleminen herätti laajaa kiinnostusta: rekisteröityneitä osallistujia oli 212, ja kuuleminen
lähetettiin kokonaisuudessaan verkon suoratoistolähetyksenä. Komission oli tarkoitus
hyväksyä antamassaan tiedonannossa esitetyt oikeudelliset ja poliittiset päätelmät
kansalaisaloitteesta sekä toimet, joihin se aikoo ryhtyä toukokuun loppuun mennessä.
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III. HORISONTAALISET TOIMET

1. Lainsäädännön parantaminen

1.1. Tausta

Tällä tärkeällä horisontaalisella toimivallalla on monta eri nimeä ja ominaisuutta, kuten
esimerkiksi parempi lainsäädäntö, järkevä sääntely ja sääntelyn toimivuus. Siinä on kyse
kaikista lainsäädäntömenettelyihin ja poliittisiin sykleihin liittyvistä käytännöllisistä ja
teknisistä seikoista alkaen ehdotusten valmistelusta ja arvioinnista ja ulottuen aina
tehokkaaseen ja osallistavaan lainsäädännön laatimiseen ja hyväksymiseen sekä tulosten
seuraamiseen ja arviointiin. Tärkeimpänä tavoitteena on virtaviivaistaa prosesseja ja
menettelyjä ja vähentää rasitteita, jotta voidaan taata avoimet ja läpinäkyvät työskentelytavat,
joissa otetaan huomioon mahdollisimman monta eri näkökantaa ja joiden avulla voidaan
löytää hyväksyttävät ratkaisut, jotka nauttivat laajaa tukea eivätkä hukkaa aikaa tai varoja.

Koska kehittyminen tällä alalla on aina
mahdollista, käynnissä olevat ja muuttuvat
keskustelut pääasiassa parlamentin, neuvoston
ja komission välisestä toimielinten välisestä
tasapainosta – ja erilaisten painopisteiden
asettamisesta näiden toimijoiden poliittisista ja
institutionaalisista vahvuuksista riippuen eri
aikoina ja eri aloilla – heijastuvat jatkuvasti
lainsäädännön parantamisen tilanteesta.

Tärkein väline on tällä hetkellä toimielinten
välinen sopimus paremmasta
lainsäädännöstä173. Väline hyväksyttiin
vuonna 2003, minkä vuoksi sitä voidaan pitää
melko vanhentuneena, kun otetaan huomioon,
että vuonna 2009 voimaan tullut Lissabon in
sopimus ja sen täytäntöönpano ovat luoneet hyvin erilaisen nykyisen lainsäädännön tilanteen.
Yksi parlamentin vuosien 2014–2019 vaalikauden päätavoitteista tällä alalla voi olla siksi
uuden parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen neuvottelujen
saattaminen päätökseen onnistuneesti, minkä avulla lujitetaan aiemmilla vaalikaudella
tehtyjä saavutuksia ja sopimuksia sekä taataan, että parlamentin kannat paremman
lainsäädännön eri osa-alueilla otetaan huomioon.

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyy vuosittain mietinnön paremmasta
lainsäädännöstä, ja näiden mietintöjen esittelijänä on toiminut viimeisten kolmen vuoden
ajan Sajjad Karim174.

173 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
174 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14. syyskuuta 2011, paremmasta säädöskäytännöstä,
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista sekä järkevästä sääntelystä (EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 87);
Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. syyskuuta 2012, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden
soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskevasta 18. vuosikertomuksesta (2010) (EUVL C 353 E, 3.12.2013,
s. 117); Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. helmikuuta 2014, EU:n sääntelyn tilasta ja
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista – 19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011”
(P7_TA(2014)0061, ei vielä julkaistu EUVL:ssä).

Sajjad Karim, ECR, Yhdistynyt kuningaskunta,
parempaa lainsäädäntöä koskevista vuotuisista
mietinnöistä vastaava esittelijä
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1.2. Järkevän sääntelyn ohjelma ja sääntelyn toimivuus

Euroopan neuvostoa, jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä vaadittiin kevään 2007 Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan päätelmissä panemaan täytäntöön Lissabonin uudistettu kasvu- ja
työllisyysstrategia tehostamalla paremman lainsäädännön toimintasuunnitelmaa
dynaamisemman liiketoimintaympäristön luomiseksi. Komission puheenjohtaja Barroso
vastasi tähän 3. syyskuuta 2009 antamissaan poliittisissa suuntaviivoissa uudelle komissiolle
ehdottamalla, että Lissabonin strategiasta tehtäisiin EU 2020 -strategia. Näiden
suuntaviivojen tarkoituksena oli painottaa kilpailukykyä ja vähentää hallinnollisia rasitteita
järkevän sääntelyn avulla, jotta markkinat toimisivat ihmisiä varten, ja keskittymällä selvästi
julkisiin kuulemisiin, vaikutustenarviointeihin, komiteamenettelyihin ja nykyisen
lainsäädännön yksinkertaistamiseen.

Järkevästä sääntelystä Euroopan unionissa annetussa tiedonannossa (COM(2010)0543)
laajennettiin tätä lähestymistapaa määrittelemällä toimenpiteet, joihin komissio aikoi ryhtyä,
jotta se kykenee varmistamaan laadukkaan sääntelyn koko poliittisen syklin osalta
politiikkojen suunnitellusta niiden arviointiin ja tarkistamiseen. Ponnisteluihin ja
toimenpiteisiin ryhdyttiin virtaviivaisemman poliittisen syklin aikaansaamiseksi siten, että
lainsäädännön valmistelu perustuisi laajoihin kuulemisiin ja vaikutustenarviointeihin ja että
lainsäädännön täytäntöönpanon osalta suoritettaisiin soveltuvuuden jälkitarkastukset,
yleistavoitteena yksinkertaistaa sääntelyä ja vähentää sääntelyllisiä ja hallinnollisia rasitteita.

Tätä järkevän sääntelyn ohjelmaa seurattiin vuonna 2012 komission tiedonannossa EU:n
sääntelyn tilasta (COM(2012)0746), jonka tärkein ehdotus oli sääntelyn toimivuutta ja
tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) käynnistäminen; ohjelman tavoitteena on
tunnistaa rasitteet, epäjohdonmukaisuudet, aukot ja tehottomat toimenpiteet.
REFIT-ohjelman avulla komission tarkoituksena on arvioida, mukauttaa ja valvoa sellaisten
aloitteiden täytäntöönpanoa, joiden avulla vähennetään merkittävästi sääntelyn kustannuksia
tai yksinkertaistetaan sääntelyä. REFIT-ohjelman avulla on tarkoitus seurata myös
hallinnollisen rasituksen keventämiseksi Euroopan unionissa tarkoitettua toimintaohjelmaa,
jonka tavoitteena on vähentää yrityksille EU:n lainsäädännöstä aiheutuvia rasitteita
25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä.

1.3. Paremman lainsäädännön tulevaisuus

Transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) neuvotteluihin kuulunut
sääntelyn yhdenmukaisuutta koskeva luku on erittäin ajankohtainen, kun otetaan huomioon
nykyisten aihetta koskevien neuvottelujen tehostamisen, sijoittajan ja valtion väliseen
riitojenratkaisuun liittyvien kuulemisten ja keskustelujen ja parlamentin paremman
lainsäädännön toimintaohjelman lisäksi erityisesti Karimin laatimassa mietinnössä
paremmasta lainsäädännöstä ja EU:n sääntelyn tilasta esitetty tausta (jossa seurataan myös
Nieblerin mietintöä riippumattomien vaikutustenarviointien takaamisesta), Lichtenbergerin
mietintö Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta, Szájerin mietinnöt
delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä ja Berlinguerin mietintö Euroopan
unionin hallintomenettelylaista, joissa kaikissa tarjotaan ajatuksia TTIP:n sääntelyyn
liittyvistä seikoista. Nämä kysymykset ovat epäilemättä erittäin korkealla seuraavan
vaalikauden toimintaohjelmassa.

1.4. Toissijaisuus

Lissabonin sopimuksella vahvistettiin jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien asemaa
unionin toimielimiä ja lainsäädäntöä koskevassa rakenteessa. SEUT-sopimuksen
pöytäkirjassa N:o 1 olevan 2 artiklan mukaan kaikki lainsäädäntöaloitteet on toimitettava
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kansallisille parlamenteille, ja pöytäkirjassa N:o 2 säädetään kansallisia parlamentteja varten
sellaisen ehdotetun lainsäädännön tarkistusmekanismi, joka ei kuulu Euroopan unionin
yksinomaisen toimivallan alaisuuteen. Kyseisen pöytäkirjan 6 artiklan nojalla kansalliset
parlamentit voivat ja kaksikamarisissa parlamenteissa kukin parlamentti voi antaa
”perustellun lausunnon”, jos ne katsovat, että EU:n lainsäädäntöluonnos ei ole
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Tällaisessa tapauksessa kansallisen parlamentin/kamarin
on toimitettava kantansa kirjallisesti parlamentin puhemiehelle ja neuvoston ja komission
puheenjohtajille kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun kyseessä olevasta
lainsäädäntöaloitteesta on julkaistu viimeisin kieliversio. Pöytäkirjassa on säädetty kaksi
menettelyä (keltaisen ja oranssin kortin menettelyt, joista jäljempänä mainitun asettamat
velvollisuudet ovat tiukemmat), joiden mukaan lainsäädäntöehdotuksen laatijan, joka on
tavallisesti komissio, on tarkistettava ehdotus, jos annettujen perusteltujen lausuntojen määrä
ylittää säädetyn kynnysarvon.175

Työjärjestyksen 38 a artiklan 3 kohdan mukaan kaikki perustellut lausunnot osoitetaan
lainsäädäntöluonnoksesta vastaavalle valiokunnalle ja toimitetaan eteenpäin
”toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisesta vastaavalle valiokunnalle”, joka on oikeudellisten
asioiden valiokunta. Valiokuntien puheenjohtajakokouksessa 14. joulukuuta 2010
hyväksyttiin tietyt ohjaavat periaatteet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kansallisten
parlamenttien antamat perustellut lausunnot käsitellään asianmukaisesti valiokuntien tasolla.
Tämän vuoksi kaikki perustellut lausunnot on käännettävä kaikille virallisille kielille176,
jaettava kyseessä olevien valiokuntien jäsenille ja sisällytettävä osaksi
lainsäädäntöehdotuksen asiakirja-aineistoa, ja perusteltuihin lausuntoihin on viitattava
kyseessä olevaa ehdotusta koskevassa lainsäädäntöpäätöslauselmassa. Perusteltujen
lausuntojen antamista varten säädetyn kahdeksan viikon määräajan kunnioittamiseksi
ehdotuksesta vastaava Euroopan parlamentin valiokunta ei voi äänestää ehdotuksesta ennen
kuin tämä kansallisille parlamenteille perustellun lausunnon antamista varten säädetty
määräaika on umpeutunut.

Valiokunnan tehtävät

Oikeudellisten asioiden valiokunnalla on itse asiassa kaksi eri tehtävää, jotka liittyvät
kansallisten parlamenttien perusteluihin lausuntoihin. Valiokunta tarkistaa ensin, ovatko
lausunnot oikeasti ”perusteltuja lausuntoja” ja onko ne toimitettu ajallaan, jotta voidaan
päättää, mitkä lausunnot on käännettävä. Suurimmassa osassa kansallisten parlamenttien
lähettämiä viestejä ei ole itse asiassa kyse toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä,
vaan niissä esitetään lähinnä kansallisen parlamentin poliittinen kanta ehdotuksen kohteena
olevaan aiheeseen. Vaikka nämä lausunnot laaditaan kyseessä olevan jäsenvaltion virallisella
kielellä, perustellut lausunnot käännettävä, jotta Euroopan parlamentti voi ottaa ne huomioon
pöytäkirjan N:o 2 vaatimusten mukaisesti.177 Muut kansallisten parlamenttien lausunnot
siirretään kuitenkin kyseessä oleville valiokunnille alkuperäiskielisinä.

175 Keltaisen kortin menettely käynnistetään, jos kolmasosa kansallisista parlamenteista äänestää ehdotusta
vastaan, tai neljäsosa oikeus- ja sisäasioissa. Oranssin kortin menettely edellyttää kaikkien kansallisten
parlamenttien äänten yksinkertaista enemmistöä. Jokaisella kansallisella parlamentilla on menettelyssä kaksi
ääntä, jotka jaetaan kamareiden kesken kaksikamarisissa parlamenteissa.
176 Lukuun ottamatta maltan kieltä tai iiriä. Euroopan parlamentti on ainoa EU:n toimielin, joka kääntää kaikki
kansallisten parlamenttien perustellut lausunnot muille EU:n kielille. Komissio on päättänyt olla kääntämättä
perusteltuja lausuntoja kaikille työkielille ainakaan niissä tilanteissa, joissa keltaisen tai oranssin menettelyn
kynnysarvoja ei ylitetä.
177 Pöytäkirjassa N:o 2 olevan 7 artiklan 1 kohdan nojalla Euroopan parlamentin on otettava ”huomioon
kansallisten parlamenttien tai jonkin kansallisen parlamentin kamarin perustellut lausunnot”.
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Lisäksi valiokunta on vastuussa pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 9 artiklassa vaaditusta
toissijaisuutta koskevasta vuosikertomuksesta, joka komission on toimitettava Eurooppa-
neuvostolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja kansallisille parlamenteille.
Seitsemännen vaalikauden aikana valiokunta lisäsi toissijaisuutta koskeviin
vuosikertomuksiin liittyvät kantansa parempaa lainsäädäntöä koskeviin mietintöihinsä.

Vastaanotetut perustellut lausunnot

Valiokunta on vahvistanut Euroopan parlamentin vastaanottaneen lähes 300 perusteltua
lausuntoa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan.178 Ne ovat koskeneet monia eri
politiikan aloja maataloudesta liikenteeseen179, ympäristöön180, terveyteen181,
sosiaalipolitiikkaan182, oikeus- ja sisäasioihin183, rahoituspalveluihin,184 tietoliikenteeseen
185ja teollis- ja tekijänoikeuksiin186. Kansallisten parlamenttien esittämät vastalauseet
ehdotuksesta poikkeavat tietysti toisistaan riippuen kyseessä olevasta alasta ja ehdotuksen
sisällöstä ja muodosta. Joitakin yleisiä piirteitä voidaan kuitenkin tunnistaa. Monissa
perustelluissa lausunnoissa on todettu, että säädöksen olisi oltava komission ehdottaman
asetuksen sijasta direktiivi.187 Toinen kenties vielä merkittävämpi monien perusteltujen

178 Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 nojalla kansallisten parlamenttien käsiteltäväksi on toimitettu
472 lainsäädäntöluonnosta. Näistä 468 lainsäädäntöluonnosta ovat olleet komission ehdotuksia, kun taas loput
neljä ovat olleet neuvoston aloitteita. Toukokuuhun 2014 mennessä Euroopan parlamentti oli vastaanottanut
yhteensä 1 723 kansallisten parlamenttien ehdotuksiin jättämää vastausta. Näistä 282 oli perusteltuja lausuntoja,
kun taas jäljelle jäävät 1 441 olivat muita lausuntoja.
179 Katso esimerkiksi ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007
muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoille avaamisen osalta (COM(2013)0028), josta
annettiin kuusi perusteltua lausuntoa, joiden antajina olivat Itävallan liittoneuvosto, Luxemburgin parlamentti,
Ruotsin parlamentti, Alankomaiden parlamentin alahuone ja ylähuone sekä Liettuan parlamentti.
180 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden
käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta unionissa (COM(2012)0576), josta
annettiin kolme perusteltua lausuntoa, joiden antajina olivat Italian senaatti, Ruotsin parlamentti ja Ranskan
senaatti ja joka koski ympäristön lisäksi myös kehitysyhteistyötä.
181 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentämisestä (COM(2012)0788), josta annettiin kahdeksan perusteltua lausuntoa, joiden antajina
olivat Ruotsin parlamentti, Italian edustajainhuone, Italian senaatti, Tšekin parlamentin alahuone, Kreikan
parlamentti, Portugalin parlamentti, Romanian parlamentin alahuone ja Tanskan parlamentti.
182 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun
rahastosta (COM(2012)0617), josta annettiin neljä perusteltua lausuntoa, joiden antajina olivat Ruotsin
parlamentti, Saksan liittopäivät, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ja ylähuone.
183 Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta (COM(2013)0543), jonka vuoksi
käynnistettiin keltaisen kortin menettely, katso lisätietoja jäljempänä.
184 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
vakavaraisuusvaatimuksista (COM(2011)0452), josta antoivat perusteltuja lausuntoja Ruotsin parlamentti,
Ranskan senaatti ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone.
185 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä nopeiden sähköisten
viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi (COM(2013)0147), josta annettiin viisi
perusteltua lausuntoa, joiden antajina olivat Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ja ylähuone,
Romanian parlamentin alahuone, Alankomaiden parlamentin alahuone ja Ruotsin parlamentti.
186 Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien
kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista
verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla annettiin neljä perusteltua lausuntoa, joiden antajina olivat Puolan
valtiopäivät, Ruotsin parlamentti, Ranskan senaatti ja Luxemburgin parlamentti.
187 Katso esimerkiksi Ruotsin parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta
(COM(2013)0296) ja Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton
kustannusten vähentämiseksi (COM(2013)0147).
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lausuntojen yhteinen piirre on kansallisten parlamenttien esittämä vastalause delegoitujen
säädösten kohtuuttomasta käyttämisestä komission ehdotuksissa.188

Komission ehdotus käynnisti niin kutsutun keltaisen kortin menettelyn ensimmäistä kertaa
sitten Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuonna 2012. Komissio esitteli 21. maaliskuuta
2012 ehdotuksen neuvoston asetukseksi ”työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa
sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen”. Tähän ehdotukseen viitataan
usein ”Monti II” -ehdotuksena, koska se perustui aiemmin komission jäsenenä olleen Montin
suosituksiin. Komissio esitteli tämän ehdotuksen vastauksena unionin tuomioistuimen
antamiin päätöksiin asioissa Viking-Line ja Laval.189 Ehdotuksen oikeusperustana oli
SEUT-sopimuksen 352 artikla, joka on niin sanottu joustavuuslauseke.

Kansallisten parlamenttien reagoinnin määräaikaan 22. toukokuuta 2012 mennessä
komission ehdotuksesta oli annettu 12 perusteltua lausuntoa.190 Kansallisten parlamenttien
tärkeimpiä huolenaiheita olivat oikeusperustan soveltuvuus, mahdolliset kielteiset
vaikutukset jäsenvaltioiden työmarkkinajärjestelmälle, kansallisiin työlakeihin liittyvät
kysymykset ja riittämättömät perustelut EU:n toimien tarpeelle ja tavoitteille. Perustellut
lausunnot edustivat 19 ääntä kansallisille parlamenteille yhteensä osoitetuista 54 äänestä, eli
yli yhtä kolmannesta kaikista äänistä. Lissabonin sopimuksen nojalla komission oli siis
tarkistettava ehdotuksensa ja päätettävä, säilyttääkö se ehdotuksen, muuttaako se sitä vai
vetääkö se sen pois.

Valiokunta järjesti keskustelun oikeusperustasta ja keltaisen kortin menettelystä
10. heinäkuuta 2012 oikeusperustasta vastaavan esittelijän (Axel Voss) ja toissijaisuudesta
vastaavan esittelijän (Sajjad Karim) julkaisemien huomioiden perusteella. Komissio päätti
12. syyskuuta 2012 vetää takaisin ehdotuksensa, vaikka se ei tehnyt niin
toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisen perusteella, vaan siksi, että komissio katsoi,
että se ei todennäköisesti kykenisi ”saavuttamaan tarvittavaa poliittista tukea Euroopan
parlamentissa ja neuvostossa hyväksymistä varten”.

Toinen keltainen kortti esitettiin vuonna 2013 ehdotukselle asetukseksi Euroopan
syyttäjänviraston perustamisesta.191 Kansalliset parlamentit/kamarit toimittivat 13 perusteltua
lausuntoa.192 Perustellut lausunnot muodostivat 18 yhteensä 56 äänestä, minkä ansiosta

188 Italian senaatin perustellussa lausunnossa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa
sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä (COM(2014)0005 final) todettiin, että ”asetusehdotus
sisältää monia komissiolle delegoituja valtuuksia ja että kansalliset parlamentit eivät voi tarkistaa
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti näitä myöhempiä säädöksiä, koska ne eivät ole lainsäätämisjärjestyksessä
hyväksyttäviä säädöksiä”, ja esimerkiksi Ranskan senaatin perustellussa lausunnossa ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n luottolaitosten häiriönsietokykyä parantavista rakennetoimenpiteistä
(COM(2014)0043) vastustettiin nimenomaisesti komission ehdottamien delegoitujen säädösten määrää ja
soveltamisalaa.
189 Asia C-438/05, International Transport Workers’ Federation ja Finnish Seamen’s Union v. Viking Line ABP
ja OÜ Viking Line Eesti, Kok. 2007, s. I-10779 ja asia C-341/05, Laval un Partneri Ltd v. Svenska
Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan ja Svenska
Elektrikerförbundet, Kok. 2007, S. I-11767.
190 Perustellun lausunnon antoivat Tanska, Latvia, Suomi, Portugali, Ranska, Belgia, Alankomaat, Ruotsi,
Luxemburg, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta.
191 COM(2013)0534.
192 Perustellun lausunnon antoivat Tšekin senaatti, Alankomaiden parlamentin alahuone ja ylähuone,
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ja ylähuone, Irlannin parlamentti, Unkarin parlamentti,
Romanian parlamentin alahuone, Slovenian kansalliskokous, Ranskan senaatti, Kyproksen parlamentti, Ruotsin
parlamentti ja Maltan parlamentti. Perustellut lausunnot muodostivat 18 yhteensä 56 äänestä, minkä ansiosta
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ylittyi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella tehtävien lainsäädäntöluonnosten
SEUT-sopimuksen 76 artiklan edellyttämä neljännes kaikista äänistä. Perustelluissa
lausunnoissa esitettiin useita ehdotusta koskevia vastalauseita, joita olivat muun muassa
perustelujen riittämättömyys siitä, että Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta saataisiin
lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien toimintaan; lausunnoissa katsottiin,
että Euroopan syyttäjänviraston ”ylikansallinen malli” rajoittaisi kohtuuttomasti
jäsenvaltioiden nykyistä itsemääräämisoikeutta rikosoikeuden alalla ja että sen sijaan olisi
vahvistettava OLAFin kaltaisia nykyisiä yhteistyömuotoja tai otettava käyttöön EU:n varojen
myöntämiseen liittyviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Valiokunta järjesti 26. marraskuuta keskustelun keltaisesta kortista toissijaisuudesta
vastaavan esittelijän, Sajjad Karimin, esityksen perusteella. Komissio julkaisi
27. marraskuuta 2013 arvionsa perustelluista lausunnoista sisältävän tiedonannon193, jossa
todettiin, että ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen. Komissio katsoi siksi, että
ehdotusta ei ollut syytä vetää takaisin tai muuttaa ja että ehdotus säilytetään sellaisenaan,
mutta komissio huomautti lisäksi, että komissio ottaa perustellut lausunnot huomioon
lainsäädäntöprosessin aikana. Valiokunta keskusteli komission antamasta vastauksesta
keltaisen kortin menettelyyn 16. joulukuuta 2013 järjestämässään kokouksessa samalla kun
valiokunta keskusteli ehdotusta koskevasta valiokunnan lausunnosta (esittelijä Evelyn
Regner), joka hyväksyttiin 11. helmikuuta 2014.194

Koska kansallisten parlamenttien suorittamasta toissijaisuuden valvonnasta tuli osa EU:n
institutionaalista rakennetta vasta vuonna 2009, voidaan todeta, että seitsemäs vaalikausi oli
jossain määrin opettelun aikaa kaikille kyseessä oleville toimijoille. Parlamentti on pyrkinyt
toimielimenä parantamaan perusteltujen lausuntojen näkyvyyttä ja asemaa ottamalla
käyttöön parannetut lausuntojen teknistä ja hallinnollista käsittelyä koskevat menettelyt, ja
oikeudellisten asioiden valiokunnalla on tulevaisuudessa mahdollisuus parantaa näihin
perusteltuihin lausuntoihin liittyviä vastauksiaan. Esimerkiksi
videoneuvottelumahdollisuuksien saatavuuden lisääminen voi tarjota mahdollisuuden
kansallisten parlamenttien osallistamiseksi tilanteissa, joissa valiokunta katsoo, että
perustelluissa lausunnoissa käsitellään aiheita, jotka edellyttävät yhteistä keskustelua
kyseessä olevien kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa. Lisäksi valiokunnan
toissijaisuutta koskevien mietintöjen toissijaisuuteen liittyvät ehdotukset ja suositukset voivat
tarjota ideoita lisäkehitystä varten kahdeksannella vaalikaudella.

Vuosikertomukset

Pöytäkirjassa N:o 2 olevan 9 artiklan nojalla komission on toimitettava vuosittain Euroopan
neuvostolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja kansallisille parlamenteille kertomus
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan soveltamisesta. Tämä vuosikertomus on
toimitettava eteenpäin myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Valiokunnan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen hyväksymässä ensimmäisessä
vuosikertomuksessa esittelijä Lidia Joanna Geringer de Oedenberg korosti, että toissijaisuus-
ja suhteellisuusperiaatteet ovat primaarilainsäädännön perusvaatimuksia ja että niiden
oikeaoppisen soveltamisen avulla varmistetaan, että EU:n lainsäädäntö täyttää kansalaisten
odotukset. Esittelijä korosti myös, että Lissabonin sopimus on vahvistanut merkittävällä

ylittyi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella tehtävien lainsäädäntöluonnosten SEUT-sopimuksen
76 artiklan edellyttämä kolmannes kaikista äänistä.
193 COM(2013)0851.
194 Oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan
lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta ((COM(2013)0534 –
C7-0000/2014 – 2013/0255(APP)).
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tavalla kansallisten parlamenttien asemaa toissijaisuusperiaatteen osalta, ja totesi toivovansa,
että kansallisia parlamentteja kannustettaisiin lähitulevaisuudessa osallistumaan yhteistyöhön
ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet.195

Parlamentti kannatti pitkälti valiokunnan näkemyksiä ja totesi päätöslauselmassaan, että
”toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden oikea soveltaminen on välttämätöntä Euroopan
unionin moitteettoman toiminnan kannalta ja sen toimielinten toiminnan saattamiseksi
vastaamaan kansalaisten, sisämarkkinoilla toimivien yritysten ja jäsenvaltioiden kansallisten
ja paikallisten hallintoviranomaisten odotuksia sekä sen varmistamiseksi, että päätökset
tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia.”196

Seuraavassa vuoden 2009 kattaneessa kertomuksessa esittelijä Sajjad Karim pani merkille,
että Euroopan parlamentti oli vastaanottanut yli 300 lausuntoa kansallisilta parlamenteilta
kertomuksen laatimisen ajankohtaan mennessä. Esittelijä huomautti, että perusteltujen
lausuntojen ja muiden lausuntojen käsittelyä koskevat tarkat käytännöt on vielä määriteltävä,
jotta voidaan taata parlamentin sisäisten järjestelmien tehokas toiminta tämän innovaation
sopeuttamiseksi ja kaikkien mahdollisten puutteiden tunnistamiseksi sekä parannusten
ehdottamiseksi.197

Parlamentin päätöslauselmassa suhtauduttiin myönteisesti ”kansallisten parlamenttien
ottamiseen tiiviimmin mukaan Euroopan unionin lainsäädännön laatimiseen, erityisesti
lainsäädäntöehdotusten toissijaisuusperiaatteen mukaisuuden valvontaprosessiin”.
Päätöslauselmassa tähdennettiin ”toissijaisuusperiaatetta koskevien vastalauseiden ja toimien
esittämisvälineiden yhteydessä”, että ”toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamisen
selkeät kriteerit puuttuvat”, ja korostettiin siksi että ”kyseiset periaatteet on nimenomaisesti
määriteltävä EU:n tasolla”. Päätöslauselmassa todettiin lisäksi, että ”kansalliset parlamentit
voivat kantaa sopimusperusteisen vastuunsa sen tarkastamisesta, että lainsäädäntöehdotukset
ovat toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia, jos komissio puolestaan noudattaa
kattavasti toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan
5 artiklaan kirjattua velvoitetta yksityiskohtaisia tietoja sisältävän ja arvioitavissa olevan
selvityksen antamisesta”.198

Sajjad Karim toimi esittelijänä myös seuraavassa valiokunnan vuosikertomuksessa, jossa hän
totesi, että ”vaikutustenarviointilautakunnan lisäksi useat kansalliset parlamentit ovat
arvostelleet toissijaisuusperiaatteen huomioon ottamista Lissabonin sopimuksella
käyttöönotetun toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin nojalla esittämissään
kannanotoissa”.199

Nämä kysymykset sisällytettiin myös täysistunnossa hyväksyttyyn päätöslauselmaan, jossa
kehotettiin ”arvioimaan, olisiko EU:n tasolla määriteltävä asianmukaiset perusteet
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen mittaamiseksi”, ja katsottiin, että
”on syytä tarkistaa, ovatko nykyiset perussopimuksissa säädetyt määräajat
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen tarkistamiselle kansallisissa parlamenteissa riittävän
pitkiä”. Lisäksi päätöslauselmassa ehdotettiin, että ”Euroopan parlamentti, komissio ja
kansallisten parlamenttien edustajat selvittävät, miten mahdollisia esteitä kansallisten

195 Katso paremmasta säädöskäytännöstä – Euroopan komission 15. vuosikertomus toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 9 kohdan mukaisesti (2009/2142(INI)) annetun
mietintöluonnoksen perustelut.
196 P7_TA(2010)0311, hyväksytty 9. syyskuuta 2010.
197 Katso paremmasta lainsäädännöstä, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta ja järkevästä sääntelystä
annetun mietintöluonnoksen (2011/2029(INI)) perustelut.
198 P7_TA(2011)0381, hyväksytty 14. syyskuuta 2011.
199 Mietintöluonnos toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskevasta
18. vuosikertomuksesta (2010) (2011/2276(INI)).
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parlamenttien osallistumiselle toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismiin voitaisiin
lieventää”. Päätöslauselmassa kehotettiin erityisesti komissiota ”kehittämään ja
säännönmukaistamaan selvitykset, jotka oikeuttavat sen tekemään lainsäädäntöehdotuksia
toissijaisuusperiaatteen nojalla”. 200

Kansallisten parlamenttien toissijaisuusmekanismista käytävään keskusteluun liittyen
viimeisimmällä vaalikaudella annetussa vuosikertomuksessa esittelijä totesi, että ”tarvitaan
laajempaa keskustelua kansallisille parlamenteille annettujen valtuuksien kehityksestä, sillä
näin luodaan kannustimet valvonnalle, jolla on vaikutuksia EU:n tasolla, ottaen huomioon,
että lainsäädäntöluonnoksiin reagoitaessa kansallisten parlamenttien aikaan ja voimavaroihin
kohdistuva paine edistää demokratiavajetta EU:ssa”. Esittelijä totesi kuitenkin myös
seuraavaa ”Tällainen keskustelu olisi osa Euroopan yhdentymishankkeen seuraavia vaiheita
koskevaa yleistä keskustelua. Kansallisten parlamenttien valvontamenettelyjä voitaisiin
kuitenkin parantaa jo nyt esimerkiksi tiedon levittämisen, suuntaviivojen antamisen ja
perusteltuja lausuntoja koskevien perusteiden laatimisen osalta”.201

Hyväksytyssä päätöslauselmassa katsottiin muun muassa, että ”toissijaisuusperiaatteen
tarkastamista koskevaa järjestelmää on pidettävä erittäin tärkeänä unionin ja jäsenvaltioiden
toimielinten välisenä yhteistyövälineenä ja hyödynnettävä sellaisena”, ja pantiin tyytyväisenä
merkille, että tätä välinettä sovelletaan käytännössä viestinnän ja yhteistyövuoropuhelun
välineenä unionin monitasoisen järjestelmän eri toimielintasoilla. Siinä pantiin huolestuneena
merkille, että ”kansalliset parlamentit ovat korostaneet joissakin perustelluissa lausunnoissa,
että toissijaisuusperiaatteeseen liittyvät perustelut ovat olleet riittämättömiä tai puuttuneet
kokonaan joistakin komission lainsäädäntöehdotuksista”, ja kehotettiin tutkimaan ”miksi
kansalliset parlamentit antavat niin vähän virallisia, perusteltuja lausuntoja, sekä
määrittämään, johtuuko tämä siitä, että kaikki noudattavat toissijaisuusperiaatetta vai siitä,
että kansalliset parlamentit eivät voi käsitellä kyseisen periaatteen toteutumista
riittämättömien resurssien tai tiukkojen aikataulujen takia”.202

2. Yhteisön oikeuden soveltaminen

2.1. Vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta

Johdanto

SEU-sopimuksen 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden ensisijaisena velvollisuutena on
varmistaa Euroopan unionin oikeuden moitteeton soveltaminen. SEU-sopimuksen 17 artiklan
1 kohdassa säädetään komission asema perussopimusten suojelijana, minkä perusteella
komission vastuulla on varmistaa Euroopan unionin oikeuden soveltaminen.
SEUT-sopimuksen 258 ja 260 artiklassa säädetään komission valtuuksista käynnistää
rikkomusmenettely Euroopan unionin oikeutta rikkovia jäsenvaltioita vastaan.
SEUT-sopimuksen 258 artiklassa säädetään menettelystä, jonka perusteella todetaan
rikkomuksen tapahtuminen ja jonka mukaan komissio voi tarvittaessa nostaa jäsenvaltiota
vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa, kun taas SEUT-sopimuksen
260 artiklassa säädetään menettely, jonka avulla komissio voi pyytää tuomioistuinta
määräämään rikkomukseen syyllistyneille jäsenvaltioille sakkoja.

200 P7_TA(2012)0340, hyväksytty 13. syyskuuta 2012.
201 Katso EU:n sääntelyn tilasta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista – 19. kertomus, ”Parempi
säädöskäytäntö vuonna 2011” (2013/2077(INI)) annettu mietintöluonnos, jonka esittelijänä oli Sajjad Karim.
202 P7_TA(2014)0061, hyväksytty 4. helmikuuta 2014.
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Lissabonin sopimuksella tehdyt muutokset

Lissabonin sopimuksella lisättiin SEUT-sopimuksen 260 artiklaan kaksi uutta säännöstä:
komissio voi pyytää suoraan tuomioistuinta määräämään jäsenvaltioille taloudellisia
seuraamuksia, jos ne viivästyvät lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun direktiivin
saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, saattamalla asian tuomioistuimen
käsiteltäväksi SEUT-sopimuksen 258 artiklan nojalla. Tällä tavoin yksinkertaistettiin
menettelyä, joka edellytti asian viemistä toistamiseen tuomioistuimen käsiteltäväksi
SEUT-sopimuksen 260 artiklan 2 kohdan nojalla uhkasakon määräämiseksi 258 artiklan
perusteella ensimmäisen tuomion jälkeen.

Vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta

Komissio julkaisee vuosikertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat soveltaneet Euroopan
unionin oikeutta ja mihin rikkomusmenettelyihin ja muihin toimenpiteisiin on ryhdytty
rikkomusten päättämiseksi ja ehkäisemiseksi. Valiokunnan arviointi komission suorittamasta
yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta laaditaan myös vuosittain komission edeltävän
vuoden kertomuksen perusteella. Tämän arvioinnin perusperiaatteena on vakaa näkemys
siitä, että aito EU:n kansalaisuus ja yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset edellyttävät,
että Euroopan unionin oikeutta sovelletaan moitteettomasti jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden
toimesta ja että Euroopan unionin oikeuden oikeaoppinen ja viipymätön täytäntöönpano on
olennainen osa ”parempaa lainsäädäntöä”. Eva Lichtenberger toimi tällä vaalikaudella näistä
vuosikertomuksista vastaavana valiokunnan esittelijänä.

26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008)203

Kertomuksessa arvioitiin, miten komissio valvoi Euroopan
unionin oikeuden soveltamista vuonna 2008.204 Arvioinnissa
keskityttiin komission kertomukseen EU Pilot -hankkeen
arviointikertomuksesta, jossa komissio ehdotti EU Pilot
-hankkeen toiminnan arviointia 22 kuukauden kuluttua
hankkeen käynnistämisestä. Valiokunta nosti esille joitakin
tärkeitä kysymyksiä EU Pilot -hankkeesta, jonka tavoitteena
on pääasiassa välttyä virallisilta rikkomusmenettelyiltä
jäsenvaltioiden kanssa käytävän epävirallisen yhteydenpidon
avulla.

Valiokunta korosti myös kansalaisten asemaa unionin
oikeuden noudattamisen valvonnassa ja totesi olevansa
huolissaan kansalaisille EU Pilot -hankkeesta annettavien
tietojen vähäisestä määrästä sekä kehotti komissiota
toimittamaan asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla voidaan
arvioida EU Pilot -hankkeen tuoma lisäarvo nykyiselle
rikkomusmenettelylle. Valiokunta kehotti myös komissiota
ehdottamaan rikkomusmenettelyjä koskevia
”menettelysääntöjä” SEUT-sopimuksen 298 artiklan uuden
oikeusperustan nojalla, jotta voidaan vahvistaa kansalaisten
oikeuksia ja läpinäkyvyyttä.

203 A7-9999/2010. Katso myös Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 25. marraskuuta 2010,
26. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008), T7-0437/2010.
204 26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008), annettu 15.12.2009,
COM(2009)0675 final.

Eva Lichtenberger, Vihreät,
Itävalta, toimi valiokunnan
esittelijänä kaikissa
vuosikertomuksissa tämän
vaalikauden aikana.
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27. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009)205

Valiokunta pani kertomuksessaan merkille erityisesti sen, että komissio suunnitteli
tarkistavansa kanteluiden kirjaamisen yleistä toimintalinjaansa ja suhtautumistaan
kantelijoihin niiden kokemusten perusteella, joita se saa parhaillaan koekäytössä olevista
uusista menetelmistä206, ja totesi olevansa huolissaan siitä, että komissio ei enää käytä
rikkomusmenettelyä tärkeänä työkaluna sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat
Euroopan unionin oikeutta viipymättä ja moitteetta.

Valiokunta korosti erityisesti tarvetta rekisteröidä kaikki vastaanotetut valitukset
johdonmukaisella tavalla. Valiokunta vaati komissiota pitäytymään ei-sitovien säädösten
käytöstä rikkomusmenettelyjen yhteydessä ja ehdottamaan sen sijasta asetusta, jonka avulla
parlamentti voisi osallistua täysin lainsäädäntövallan käyttäjänä tähän EU:n
oikeusjärjestyksen kannalta olennaiseen menettelyyn. Valiokunta suhtautui myönteisesti
SEUT-sopimuksen 260 artiklan uuteen säännökseen, jonka mukaan komissio voi pyytää
tuomioistuinta määräämään jäsenvaltioille taloudellisia seuraamuksia, jos ne viivästyvät
direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun komissio saattaa asian
tuomioistuimen käsiteltäväksi SEUT-sopimuksen 258 artiklan nojalla, ja valiokunta korosti,
että komission on käytettävä tätä sen takaamiseksi, että jäsenvaltiot saattavat unionin
lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöä viipymättä ja moitteetta.

28. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2010)207

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvontaa koskevan 28. vuosikertomuksen
(2010)208 lisäksi valiokunta arvioi kaksi tähän liittyvää komission tiedonantoa, eli EU Pilot
-hankkeen toisen arviointikertomuksen209 ja tiedonannon kantelijan asemasta unionin
oikeuden soveltamista koskevissa asioissa – menettelyn päivittäminen.210 Valiokunta toisti
näkemyksensä siitä, että komission olisi ehdotettava asetusta SEUT-sopimuksen 298 artiklan
nojalla sen sijaan, että komissio turvautuisi rikkomusmenettelyn yhteydessä kahden edellä
mainitun tiedonannon kaltaisiin ei-sitoviin välineisiin. Tässä asetuksessa olisi määriteltävä
erilaiset rikkomusmenettelyn ja rikkomusmenettelyä edeltävän vaiheen eri menettelyt,
mukaan lukien ilmoitukset, sitovat määräajat, oikeus saada tulla kuulluksi,
perusteluvelvollisuus ja kaikille henkilöille kuuluva oikeus saada tietoja asiansa käsittelystä,
jotta voidaan vahvistaa kansalaisten oikeuksia ja taata läpinäkyvyys.

Koska jäsenvaltioiden tuomioistuimilla on ratkaisevan tärkeä tehtävä EU:n oikeuden
soveltamisessa, oikeudellisten asioiden valiokunta korosti, että jäsenvaltioiden tuomareiden,
oikeusalan toimijoiden, virkailijoiden ja jäsenvaltioiden hallintoelinten virkamiesten
oikeudelliseen koulutukseen liittyviä ponnisteluja ja koordinointia on tehostettava, jotta
oikeusvaltioperiaatteeseen perustuva unioni voidaan toteuttaa täysimääräisesti.

205 A7-0249/2011. Katso myös Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14. syyskuuta 2011,
27. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009), T7-0377/2011.
206 27. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009), annettu 1.10.2010,
COM(2010)0538 final.
207 A7-0330/2012. Katso myös Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 21. marraskuuta 2012,
28. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2010), T7-0442/2010.
208 28. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011), annettu 29.9.2011,
COM(2011)0588 final.
209 Komission EU Pilot -hankkeen toinen arviointikertomus (SEC(2011)1626).
210 Kantelijan asema unionin oikeuden soveltamista koskevissa asioissa – menettelyn päivittäminen
(COM(2012)0154).



Oikeudellisten asioiden valiokunta

75

29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011)211

Valiokunta pani merkille, että vuosikertomuksensa212 mukaan komissio on vähentänyt
rikkomusmenettelyjen määrää siten, että vuonna 2009 käynnistettiin yhteensä 2900, vuonna
2010 yhteensä 2100 ja vuonna 2011 yhteensä 1775 rikkomusmenettelyä ja että
vuosikertomuksesta kävi ilmi, että viivästykset säädösten saattamisessa osaksi kansallista
lainsäädäntöä ovat lisääntyneet useiden vuosien ajan (1185 tapausta vuonna 2011,
855 tapausta vuonna 2010 ja 531 tapausta vuonna 2009), minkä osalta valiokunta totesi, että
tilastotiedot eivät tarjoa tarkkaa kuvaa EU:n oikeuden todellisesta noudattamisesta, vaan
ainoastaan vakavimmista rikkomuksista tai äänekkäimpien henkilöiden tai toimijoiden
jättämistä valituksista.

Valiokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan komissiolla ”ei ole tällä hetkellä toimintalinjaa
eikä resursseja, joiden avulla se voisi järjestelmällisesti tunnistaa kaikki täytäntöönpanon
laiminlyöntitapaukset ja valvoa niitä”.213 Valiokunta pyysi siksi komissiota vahvistamaan
EU:n oikeuden noudattamisen todelliseksi poliittiseksi painopistealueeksi, joka pyritään
takaamaan tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa, ja korosti, että parlamentin
velvollisuutena on saada komissio vastaamaan politiikoistaan ja lainsäädäntövallan
käyttäjänä varmistaa, että parlamentille itselleen ilmoitetaan kaikista EU:n oikeuden
täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvistä ongelmista, jotta sen lainsäädäntötyötä voidaan
parantaa jatkuvasti.

2.2. Täytäntöönpanokertomukset yhteisön lainsäädännön saattamisesta osaksi
kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta ja valvonnasta
jäsenvaltioissa

Valiokunta jatkoi edeltävällä vaalikaudella vahvistetun lähestymistavan kehittämistä ja
osallistui aktiivisesti unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevien
kertomusten valmisteluun myös seitsemännellä vaalikaudella. Nämä kertomukset koskevat
sellaisten erityisten oikeudellisten välineiden täytäntöönpanoa, jotka on valittu valiokunnan
toimivaltaan kuuluvien välineiden osalta. Näissä kertomuksissa osoitetaan, että EU:n
oikeuden täysimääräinen ja oikeaoppinen siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on
äärimmäisen tärkeää EU:n oikeudessa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien
vahvistamiseksi.

Valiokunta laati tämän perusteella mietinnön sovittelua koskevan direktiivin 2008/52/EY
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, sen vaikutuksesta sovitteluun sekä sen hyödyntämisestä
tuomioistuimissa214. Direktiivin 2008/52/EY tavoitteena oli edistää riitojen sovintoratkaisuja
kannustamalla käyttämään sovittelua ja varmistamalla sovittelun ja oikeudenkäynnin välisen
tasapainon. Mietinnössä perehdyttiin siihen, miten jäsenvaltiot ovat saattaneet osaksi
kansallista lainsäädäntöään direktiivin tärkeimmät säännökset, jotka koskevat
tuomioistuinten mahdollisuutta ehdottaa osapuolille suoraan sovittelua (5 artikla),
luottamuksellisuuden takaamista (7 artikla), sovittelun avulla saavutettujen sopimusten
täytäntöönpanokelpoisuutta (6 artikla) ja sovittelun vaikutusta määrä- ja

211 A7-0055/2014. Katso myös Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. helmikuuta 2014,
29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011), T70051/2014.
212 Komission kertomus, 29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011).
29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisesta (2011) (COM(2012)0714 final), s. 2–3.
213 Euroopan parlamentin politiikkayksikkö C:n tilaama tutkimus ”Tools for Ensuring Implementation and
Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness”, Bryssel 2013, s. 11.
214 2011/2026(INI), esittelijä: Arlene McCarthy.
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vanhentumisaikoihin (8 artikla). Mietinnössä todettiin, että jäsenvaltiot olivat
kokonaisuudessaan ajan tasalla direktiivin 2008/52/EY täytäntöönpanossa 21. toukokuuta
2011 mennessä. Vaikka jäsenvaltiot sovelsivat erilaisia sääntelyyn liittyviä lähestymistapoja
ja osa jäsenvaltioista oli hieman jäljessä muista, suurin osa jäsenvaltioista noudatti kuitenkin
direktiivin täytäntöönpanon aikataulua ja oli itse asiassa edellä direktiivin vaatimuksia
erityisesti sovitteluun osallistamista koskevien taloudellisten kannustimien ja pakollisen
sovittelun vaatimusten osalta. Mietinnössä todettiin, että osa EU:n jäsenvaltioista on
tarjonnut monia erilaisia taloudellisia kannustimia osapuolille, jotka ryhtyvät sovitteluun:
Bulgariassa osapuolet saavat 50 prosentin hyvityksen valtiolle asian viemisestä
tuomioistuimen käsiteltäväksi maksetusta maksusta, jos osapuolet onnistuvat ratkaisemaan
riidan sovittelemalla, ja Romanian lainsäädännössä on säädetty, että osapuolille korvataan
oikeudenkäyntikulut täysimääräisinä, jos osapuolet ratkaisevat oikeudellisen riidan sovittelun
avulla. Taloudellisten kannustimien lisäksi tietyt jäsenvaltiot, joiden oikeusjärjestelmät ovat
ylikuormittuneita, ovat turvautuneet sääntöihin, joiden mukaan sovittelun käyttäminen on
pakollista. Tärkein esimerkki on Italian lainsäädännöllinen asetus nro 28, jonka tavoitteena
on kunnostaa oikeusjärjestelmä ja uudistaa surullisen kuuluisan ylikuormittuneet Italian
tuomioistuimet vähentämällä käsiteltävien asioiden määrää ja siviilioikeudellisen tapauksen
lopulliseen ratkaisuun kuluvaa yhdeksän vuoden keskimääräistä aikaa. Tällaiset kansalliset
aloitteet ovat auttaneet tehostamaan riidanratkaisua ja vähentämään tuomioistuinten
työtaakkaa. Erityisesti Italiassa, Bulgariassa ja Romaniassa saavutetut tulokset osoittavat,
että sovittelun avulla voidaan ratkaista riidat kustannustehokkaasti ja nopeasti
tuomioistuinten ulkopuolella käyttämällä osapuolten tarpeiden mukaan räätälöityjä
menettelyjä. Valiokunta korosti räätälöidyn ja käytännöllisen ratkaisun tarjoavien
vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien kuluttajaystävällisiä piirteitä ja kehotti komissiota
esittelemään viipymättä vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan lainsäädäntöehdotuksen.
Valiokunta piti myös tärkeänä yhteisten vaatimusten laatimista sovittelijan ammatin
harjoittamista varten, jotta voidaan parantaa sovittelun laatua ja taata ammatillisen
koulutuksen ja akkreditoinnin korkea vaatimustaso koko Euroopan unionissa.

Valiokunta hyväksyi äskettäin mietinnön oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen koskevasta
direktiivistä 2001/84/EY215. Direktiivin laatimisen taustalla oli kaksi tärkeää tavoitetta:
toisaalta tavoitteena oli taata, että ”kuvataideteosten tekijät saavat osuuden alkuperäisten
taideteostensa taloudellisesta menestyksestä”, ja toisaalta yhdenmukaistaa
jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden soveltaminen koko EU:n alueella. Mietinnössä
arvioitiin direktiivin vaikutusta sisämarkkinoille ja jälleenmyyntikorvausta koskevan
oikeuden käyttöönoton vaikutuksia jäsenvaltioissa, joiden kansallisessa lainsäädännössä ei
ollut säädetty tällaista oikeutta ennen direktiivin voimaantuloa. Mietinnössä korostettiin, että
elävien taiteilijoiden markkinaosuuden vähentyminen EU:n markkinoilla (havaittu vuosina
2008–2010) ja direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ollut yhteydessä
toisiinsa merkittävällä tavalla. Itse asiassa mietinnössä osoitettiin, että EU:n taidemarkkinat
eroavat toisistaan luonteensa ja muiden piirteidensä perusteella. Myös muut tekijät
vaikuttavat taidemarkkinoiden kehittymiseen. Arvonlisäveron soveltaminen, palkkiot ja
hallintokulut (mukaan lukien jälleenmyyntikorvausta koskevaan oikeuteen liittyvät
hallintokulut) sekä ostajien muuttuva maku ja näkemys taidehankinnoista: näillä kaikilla on
merkittävä vaikutus taidemarkkinoiden vaihteluille. Näiden pohdintojen perusteella ja koska
direktiivi pantiin täysimääräisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa vasta 1. tammikuuta
2012, komissiota kehotettiin arvioimaan direktiivi uudelleen vuonna 2015 ja harkitsemaan
uudelleen seuraavassa arviointiraportissa sovellettavia hintoja, kynnysarvoja ja edunsaajien
luokkien merkitystä. Sen lisäksi komissiota pyydettiin tekemään tiivistä yhteistyötä

215 2012/2038(INI), esittelijä: Marielle Gallo.
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sidosryhmien kanssa EU:n taidemarkkinoiden aseman vahvistamiseksi ja tulevien haasteiden
ja ongelmien ratkaisemiseksi.

3. Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

3.1. Tausta

Euroopan yhteisöjen toimivallan laajentamisen yhteydessä kävi entistä tärkeämmäksi, että
näillä toimivaltuuksilla on riittävä demokraattinen oikeutus. Tämän kehityksen seurauksena
vahvistettiin Euroopan parlamentin asemaa yleisesti ja otettiin erityisesti käyttöön
yhteispäätösmenettely. Euroopan yhteisöistä syntyi Euroopan unioni, ja Lissabonin
sopimuksen myötä yhteispäätösmenettelystä tuli tavallinen lainsäätämismenettely. Sääntöjen
laatiminen oli kuitenkin tapahtunut Euroopan unionissa jo pitkään lainsäädännöllisen tason
alapuolella säädöksillä, joilla pantiin täytäntöön oikeudellisia säädöksiä komiteamenettelyn
mukaisesti216. Näillä säännöillä kehitettiin edelleen lainsäädäntötoimissa säädetyn politiikan
tarkoitusta. Siksi oli tarpeen varmistaa riittävä demokraattinen oikeutus myös näille
säännöille.

Tätä taustaa vasten Lissabonin sopimuksen 290 ja 291 artikloilla korvattiin vanha
komiteamenettely delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä. Koska edeltävä
komiteamenettely oli kehittynyt vuosien aikana nopeiden ja tehokkaiden teknisten päätösten
tekemistä varten tarkoitetusta järjestelmästä yhä enemmän ja enemmän poliittisia päätöksiä
sisältäväksi järjestelmäksi, parlamentti pyrki lisäämään mahdollisuuksiaan valvoa sitä, miten
komissio käyttää tätä menetelmää. Tämän seurauksena vuonna 2006 otettiin käyttöön
valvonnan käsittävä sääntelymenettely, joka mahdollisti toimenpiteisiin liittyvän
veto-oikeuden. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön delegoidut
säädökset, parlamentti ja neuvosto voivat esittää delegoidusta säädöksestä vastalauseen,
johon ei sovelleta tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyivät valvonnan käsittävään
sääntelymenettelyyn. Lisäksi parlamentti ja neuvosto voivat määritellä täsmällisesti kunkin
perussäädökseen sisältyvän toimivallan siirron tavoitteet, soveltamisalan ja keston ja kumota
tarvittaessa toimivallan siirtämisen, minkä ansiosta niillä on enemmän lainsäätämiseen
liittyviä valvontaoikeuksia.

SEUT-sopimuksen 290 artikla on sellaisenaan voimaan tuleva, kun taas SEUT-sopimuksen
291 artiklan oikeusperusta tarjoaa mahdollisuuden hyväksyä säädöksiä tavallisen
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti sellaisia mekanismeja koskevien sääntöjen ja
pääperiaatteiden määrittelemiseksi, jotka liittyvät jäsenvaltioiden suorittamaan valvontaan
komission tavasta käyttää täytäntöönpanovaltaa.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentin sisällä ja toimielinten välillä on
käyty merkittävän paljon keskusteluja näiden artiklojen käytännön soveltamisesta erityisesti
siksi, että parlamentti kannattaa järkkymättömästi delegoitujen säädösten antamista
täytäntöönpanosäädösten sijasta, sillä parlamentin valtuudet ja vaikutusmahdollisuudet ovat
merkittävästi laajemmat ensinnä mainittujen säädösten osalta. Keskustelua on tarkoitus
jatkaa ja syventää kahdeksannella vaalikaudella. Parlamentin sisällä oikeudellisten asioiden
valiokunta vastaa laaja-alaisesta koordinoinnista poliittisten elinten ja muiden valiokuntien ja
yksiköiden sekä erityisesti sovittelumenettely- ja yhteispäätösmenettely-yksikön ja
oikeudellisen yksikön välillä, jotta voidaan erityisesti sopia komission ja neuvoston kanssa
näistä asioita koskevasta yhteisestä lähestymistavasta, minkä lopullisena tarkoituksena on

216 Perustuu neuvoston päätökseen 1999/468/EY menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa
käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL
L 200, 22.7.2006, s. 11).
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sopia sellaisista delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä, jotka sisällytetään
tulevaan ajan tasalle saatettuun toimielinten väliseen sopimukseen paremmasta
lainsäädännöstä.

Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten välinen ero

Perussäädös on väline, jolla määritellään ensimmäisenä unionin politiikka, joka perustuu
asiaankuuluvaan perussopimuksessa säädettyyn oikeusperustaan. Delegoitu säädös on
täydentävä väline, jota käytetään määrittelemään tarkemmin perussäädöksen sisältöä.
Delegoitujen säädösten käyttäminen on rajattu muihin kuin perussäädöksen keskeisiin osiin.
Keskeiset osat kuuluvat lainsäädäntövallan alaisuuteen, eikä niitä voi säännellä delegoiduissa
säädöksissä tai täytäntöönpanosäädöksissä217. Täytäntöönpanosäädös on väline, jolla
pannaan täytäntöön perussäädöksen määräykset, kun perussäädöksen täytäntöönpanoa varten
tarvitaan yhdenmukaiset olosuhteet.

Säädöksen määrittelemisen delegoiduksi säädökseksi tai täytäntöönpanosäädökseksi on
perustuttava objektiivisiin perusteisiin, joiden on mahdollistettava hyväksytyn ratkaisun
oikeudellinen tarkastelu.

Tuomioistuin teki äskettäin tähän liittyvien rajojen määrittelyä koskevan päätöksen218.
Komissio nosti kanteen parlamenttia ja neuvostoa vastaan, sillä ne pyrkivät kumoamaan
biosidituotteita koskevaan asetukseen sisältyvän artiklan, joka mahdollisti toimenpiteet, joilla
otettaisiin käyttöön Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) maksettavat maksut delegoitujen
säädösten sijasta täytäntöönpanosäädöksillä. Komissio väitti lujasti, että tällä artiklalla
täydennetään tiettyjä muita kuin säädöksen keskeisiä osia, ja totesi, että tällainen säädös olisi
siksi voitava hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti
SEUT-sopimuksen 291 artiklassa säädetyn menettelyn sijasta. Tuomioistuin ei kuitenkaan
hyväksynyt toimea vaan totesi, että lainsäädäntövallan käyttäjällä oli oikeus tarjota
mahdollisuus käyttää täytäntöönpanosäädöksiä, kun otetaan huomioon, että sen myötä
komissiolle siirretään valta tarjota tarkempia tietoja kyseessä olevan toimen normatiivisesta
sisällöstä sen sijaan, että komissio että täydentäisi tiettyjä muita kuin lainsäädäntötoimen
keskeisiä osia.

3.2. Parlamentin osallistuminen SEUT-sopimuksen 290–291 artiklan
täytäntöönpanoon

Koska oikeudellisten asioiden valiokunta on työjärjestyksen mukaan vastuussa unionin
oikeuden tulkinnasta, soveltamisesta ja valvonnasta sen varmistamiseksi, että unionin
säädökset ovat primaarilainsäädännön mukaisia, kaikki delegoituihin säädöksiin ja
täytäntöönpanosäädöksiin liittyvät horisontaaliset kysymykset kuuluvat oikeudellisten
asioiden valiokunnan toimivallan alaisuuteen. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan vuonna
2009 oikeudellisten asioiden valiokunta on laatinut neljä lainsäädäntöpäätöslauselmaa219,
kaksi valiokunta-aloitteista mietintöä220 ja yhden työasiakirjan221, jonka valmistelijana toimi
József Szájer. Lisäksi oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi muiden valiokuntien

217 Keskeisiä osia ja muita kuin keskeisiä osia koskeva voimassa oleva oikeuskäytäntö vahvistettiin äskettäin ja
sitä selkeytettiin edelleen Schengenin rajasäännöstössä: asia C-355/10, parlamentti v. neuvosto,
ECLI:EU:C:2012:516.
218 Unionin tuomioistuimen 18. maaliskuuta 2014 antama tuomio asiassa C-427/12, komissio v. Euroopan
parlamentti ja neuvosto, ECLI:EU:C:2014:170.
219 2010/0051(COD), 2013/0218(COD), 2013/0220(COD) ja 2013/0365(COD).
220 2010/2021(INI) ja 2012/2323(INI).
221 PE506.179v02-00.
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aloitteesta tai omasta aloitteestaan viisi lausuntoa tiettyjä lainsäädäntöehdotuksia koskevan
lainsäädäntövallan delegoinnista222.

SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan alun perin liittyneet suuret toiveet lainsäädäntövallan
käyttäjän hallinnan lisäämisestä toissijaisten sääntöjen laatimiseen ja näiden säädösten
demokraattisen oikeutuksen vahvistamiseen sekä lainsäädännön tehokkuuden parantamiseen
ja yksinkertaistamiseen EU:n tasolla nähden eivät toteutuneet alun perin suunnitellulla
tavalla. Sen sijaan esille nousi monia konkreettisia kysymyksiä, jotka koskivat näiden
artiklojen soveltamista käytännössä.

Ensinnäkin valinta delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten välillä on ollut
vaikeaa monissa neuvotteluissa, jotka ovat koskeneet komission uusia
lainsäädäntöehdotuksia ja nykyistä lainsäädäntöä Lissabonin sopimuksen kanssa
yhdenmukaistavia ehdotuksia.

Toiseksi komission suorittamaan delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösluonnosten
laatimiseen ja hyväksymiseen sekä niihin liittyvään Euroopan parlamentin käsittelyyn liittyy
monia eri kysymyksiä, jotka koskevat muun muassa parlamentin eri keinoja käyttää
valvontaan liittyvää toimivaltaansa, asiantuntijoiden osallistumista ja tehokkaan tietovirran
luomista toimielinten ja parlamentin välille.

3.3. Työjärjestyksen 37 a artiklan nojalla annettavat lausunnot

Oikeudellisten asioiden valiokunta voi antaa työjärjestyksen 37 a artiklan nojalla lausuntoja
delegoitujen säädösten käytöstä kyseessä olevien lainsäädäntöehdotusten yhteydessä. Tämä
säännös vastaa 37 artiklaa oikeusperustaa koskevista lausunnoista, mikä tarkoittaa, että muut
parlamentin valiokunnat voivat pyytää oikeudellisten asioiden valiokuntaa määräämään
lainsäädäntövallan siirtämisestä kiinnittämällä erityistä huomiota sen tavoitteisiin, sisältöön,
soveltamisalaan ja siirtämisen kestoon sekä ehtoihin. Valiokunta voi myös antaa tällaisia
lausuntoja omasta aloitteestaan.

Tämä säännös tuli voimaan vuonna 2010, minkä jälkeen oikeudellisten asioiden valiokunta
on antanut seuraavat viisi lainsäädäntömenettelyyn liittyvää lausuntoa, joista yksi oli
oma-aloitteinen lausunto:

1. uuselintarvikkeet (2008/0002(COD));

2. luonnonmukainen tuotanto (2010/0364(COD));

3. paristot ja akut (2012/0066(COD));

4. tupakka (2012/0366(COD));

5. tavaramerkit (2013/0088(COD)).

Lausunnot ovat muuttuneet lausunto kerrallaan pidemmiksi ja kattavimmiksi. Tupakkaa
koskevasta lausunnosta alkaen lausuntoihin on liitetty taulukko, jossa arvioidaan erikseen
kaikki säännökset, joiden osalta on ehdotettu säädösvallan siirtämistä tai
täytäntöönpanosäädöksiä koskevia säännöksiä. Viimeisin tavaramerkeistä esitelty lausunto
oli 46 sivua pitkä.

Odotuksena on, että lausuntopyyntöjen määrä lisääntyy entisestään kahdeksannella
vaalikaudella, ja oikeudellisten asioiden valiokunnan odotetaan siksi määrittelevän paremmin
jäsennelty tapa näiden lausuntojen käsittelemiseksi esimerkiksi käynnistämällä menettely,

222 Katso 3.3 kohta jäljempänä.
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jonka mukaan kaikki lainsäädäntöehdotukset arvioidaan työjärjestyksen 37 a artiklan
mukaisen lausunnon antamista varten, vaikka vastaava valiokunta ei olisi pyytänyt lausuntoa.
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IV. INSTITUTIONAALISET TEHTÄVÄT
Nyt kun olemme käsitelleet oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan kuuluvia
politiikan aloja, voimme siirtyä seuraavaksi käsittelemään useita institutionaalisia tehtäviä,
joita valiokunnalla on parlamentin sisällä.

1. Euroopan unionin säädösten oikeusperustan valinta

Oikeusvaltioperiaate on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista.223Annetun toimivallan
periaatteen mukaan unionin valta säätää EU:n lainsäädäntöä on rajattu perussopimuksissa
säädetyille aloille, ja tämän lainsäädäntövallan käyttämisen perusteena on oltava
perussopimuksissa säädettyjen tavoitteiden saavuttaminen.224 Siksi kaikkien EU:n
toimielinten hyväksymien sitovien säädösten on perustuttava johonkin perussopimusten
säännökseen, jossa annetaan nimenomaisesti unionille tiettyä alaa koskeva lainsäädäntövalta,
tai perussopimusten perusteella hyväksyttyyn säädökseen, jossa säädetään mahdollisuus
antaa siihen liittyviä täytäntöönpanosäädöksiä määrättyjen rajojen puitteissa.

Oikeusperusta ei määritä ainoastaan EU:n lainsäädäntövallan sisältöä, vaan sen perusteella
määritellään myös, miten tätä lainsäädäntövaltaa on käytettävä. SEU-sopimuksen 13 artiklan
2 kohdan nojalla kunkin toimielimen on toimittava sille perussopimuksessa myönnetyn
toimivallan rajoissa225. Oikeusperustan valinta on siksi olennaisen tärkeää erityisesti
parlamentille, koska oikeusperusta määrittää, miten parlamentti voi osallistua
lainsäädäntömenettelyyn.

1.1. Tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuin korosti oikeuskäytännössään, että oikean oikeusperustan valinta on
ratkaisevan tärkeää, kun otetaan huomioon sen vaikutukset toimivallalle ja menettelylle226.
Tuomioistuin korosti, että unionin toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava
objektiivisiin perusteisiin ja erityisesti toimen tavoitteeseen ja sisältöön, jotta valinnan
oikeudellinen tarkastelu on mahdollista. 227

Yleisesti ottaen säädöksellä olisi oltava vain yksi oikeusperusta, joka on kyseessä olevan
säädöksen tärkeimmän tai pääasiallisen tarkoituksen tai osan edellyttämä.228 Kahta tai
useampaa oikeusperustaa voidaan käyttää vain, jos toimella tavoitellaan samanaikaisesti
useampaa tavoitetta tai jos toimeen liittyy monia eri osia, jotka eivät ole toisiinsa nähden
toissijaisia tai epäsuoria229, sillä edellytyksellä, että kunkin oikeusperustan perusteella
säädetyt menettelyt ovat keskenään sopusoinnussa.230

223 SEU-sopimuksen 2 artikla.
224 SEU-sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.
225 Asia C-403/05, parlamentti v. komissio, tuomio 9.9.2008, Kok., s. I-9045, 49 kohta ja siinä viitattu
oikeuskäytäntö.
226 Lausunto 2/00, Cartagenan pöytäkirja, Kok. 2001 s. I-9713, 5 kohta; asia C-370/07, komissio v. neuvosto,
tuomio 1.10.2009, Kok., s. I-8917, 46–49 kohta; Lausunto 1/08, Palvelukaupan yleissopimus, Kok. 2009,
s. I-11129, 110 kohta.
227 Katso viimeisin asia C-137/12, komissio v. neuvosto, ECI:EU:C:2013/675.
228 Katso ibid, 53 kohta ja siinä viitattu oikeuskäytäntö.
229 Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, tuomio [2007], Kok., s. I-8887, 47 kohta.
230 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (”titaanidioksidi”), tuomio 11.6.1991, Kok., s. I-2867, 17–25 kohta.
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1.2. Oikeudellisten asioiden valiokunnan asema

Parlamentin työjärjestyksen mukaan231 pysyvän valiokunnan, joka ei hyväksy
säädösluonnoksen oikeusperustaa, on ilmoitettava asiasta oikeudellisten asioiden
valiokunnalle, koska jos ilmoitusta ei anneta, oikeusperustan muuttamisesta esitettyä
tarkistusta ei voida hyväksyä. Kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan poliittisten ryhmien välisen
kierron perusteella valittava oikeudellisten asioiden valiokunnan pysyvä edustaja laatii
huomautuksen valiokunnan jäsenille, jotta ne voivat antaa tietoihin perustuvan ja
objektiivisen lausunnon, jossa otetaan huomioon kaikki esitetyt kilpailevat väitteet ja unionin
tuomioistuimen kasvava oikeuskäytäntö.

Valiokunta voi ottaa esille oikeusperustaa koskevia kysymyksiä myös omasta
aloitteestaan232. Oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnoissa voidaan ottaa ja otetaan
tarvittaessa huomioon vaikutukset, joita parlamentin muutoksilla voi olla säädösluonnoksen
oikeusperustalle, eli missä määrin muutokset muuttaisivat säädöksen tavoitetta ja sisältöä.
Valiokunta voi myös tutkia parlamentin valiokunta-aloitteisten lainsäädäntömietintöjen
oikeusperustan, jotta se voi varmistaa, että lainsäädäntöaloitteiden perustana on kestävä
oikeusperusta.

1.3. Seitsemännen vaalikauden tapahtumat

Oikeudellisten asioiden valiokunta antoi suoraan valitun
Euroopan parlamentin seitsemännellä vaalikaudella 64
oikeusperustaa koskenutta lausuntoa, joihin kuului kuusi oma-
aloitteista lausuntoa, kun taas kuudennella vaalikaudella annettiin
48 lausuntoa, joihin kuului kahdeksan oma-aloitteista lausuntoa.
Yhtenä syynä sille, että muut valiokunnat pyysivät useammin
lausuntoja lainsäädäntöehdotuksen oikeasta oikeusperustasta,
olivat epäilemättä Lissabonin sopimuksella toimivaltuuksiin ja
menettelyihin tehdyt merkittävät muutokset.

Näihin muutoksiin sisältyi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen (”yhteispäätösmenettelystä”)
säätäminen koskemaan ylivoimaisesti suurinta osaa kaikesta lainsäädännöstä, mukaan lukien
maatalouden, kalastuksen, energiapolitiikan, maahanmuuton ja EU:n varojen kaltaiset alat,
sekä vaatimus parlamentin suostumuksesta suurimpaan osaan kansainvälisiä sopimuksia. Se,
että oikeudellisten asioiden valiokunta on antanut oikeusperustan oikeellisuutta koskevan
lausunnon kaikista edellä mainittuja aloja koskeneista ehdotuksista kuvastaa poikkeavia
näkemyksiä tarkistettujen perussopimusten oikeaoppisesta soveltamisesta ja myös
parlamentin uusien valtuuksien nykyisestä soveltamisalasta.

Valiokunta esitti tiukan näkemyksen SEUT-sopimuksen 352 artiklasta, jossa sallitaan tietyt
toimenpiteet tilanteissa, joissa perussopimuksessa ei säädetä jo valmiiksi tarvittavista
valtuuksista. Valiokunta havaitsi monissa tapauksissa, että asiaankuuluva oikeusperusta oli jo
olemassa perussopimuksessa, minkä vuoksi SEUT-sopimuksen 352 artiklan (jossa säädetään
vain parlamentin suostumuksesta) käyttö oli perusteetonta. Valiokunta suositteli esimerkiksi,
että Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 ehdotetun asetuksen
asianmukainen oikeusperusta olisi SEUT-sopimuksen 167 ja 352 artikla, koska valiokunta
katsoi, että ohjelman avulla pyritään myös SEUT-sopimuksen 167 artiklassa säädettyihin

231 37 artikla.
232 37 artiklan 3 kohta.
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kulttuuria ja historiaa koskeviin tavoitteisiin233. Menettelyllisesti näiden kahden
oikeusperustan perusteella olisi noudatettu tavallista lainsäätämisjärjestystä
(SEUT-sopimuksen 167 artiklan nojalla) ja yksimielisyyttä (SEUT-sopimuksen 352 artiklan
nojalla), kun otetaan huomioon, että tuomioistuin on sallinut tämän yhdistelmän234

parlamentin erioikeuksien suojelemiseksi235.

Toinen tilanne, jossa valiokunta ei hyväksynyt SEUT-sopimuksen 352 artiklan käyttöä
oikeusperustana, koski ehdotusta neuvoston päätökseksi yhteistyösopimuksen
hyväksymisestä San Marinon kanssa Kroatian osallistumisesta sopimusosapuolena
sopimukseen236. Tässä yhteydessä valiokunta ei hyväksynyt SEUT-sopimuksen 207 ja
352 artiklan muodostamaa kahta oikeusperustaa, vaan valiokunta totesi, että sopimukseen
sisältyvä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa koskeva osa meni SEUT-sopimuksen
207 artiklassa Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen katettua yhteistä
kauppapolitiikkaa pidemmälle, minkä vuoksi asia ei edellyttänyt SEUT-sopimuksen
352 artiklan käyttöä, vaan asiassa tarvittiin SEUT-sopimuksen 212 artiklassa säädettyä
kolmansien maiden kanssa käytävää yhteistyötä koskevaa erityistä oikeusperustaa.

Tapaus, jossa valiokunta pyrki määrittelemään omasta aloitteestaan Lissabonin sopimuksella
käyttöönotetun uuden oikeusperustan soveltamisalan, koski ehdotusta direktiiviksi unionin
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin. Komissio
oli ehdottanut tämän direktiivin oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 325 artiklan 4 kohtaa –
joka koskee toimenpiteitä petosten torjuntaa / unionin taloudellisten etujen suojelua –, mutta
valiokunta katsoi, että SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohta, joka liittyy aineellisen
rikosoikeuden yhdenmukaistamiseen sen varmistamiseksi, että yhdenmukaistamista
koskevien toimenpiteiden kohteena olleet EU:n politiikat pannaan tehokkaasti käytäntöön,
muodostaa erityissäännöksen, ja että ehdotuksen olisi pitänyt perustua siksi tähän
säännökseen237.

Valio tutki jälleen omasta aloitteestaan oikeusperustan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä
toimenpiteistä, koska erityisesti jäsenvaltiot olivat esittäneet oikeusperustasta useita

233 28.3.2012 annettu lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus neuvoston
asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa-ohjelmasta (COM(2011)0884 –
2011/0436(APP)).
234 Asia C-166/07, Euroopan parlamentti v. neuvosto, 69 kohta.
235 Parlamentti hyväksyi lopulta kyseessä olevan asetuksen SEUT-sopimuksen 352 artiklan perusteella, mutta
totesi erillisessä lausumassa, että oikeusperustan olisi pitänyt olla SEUT-sopimuksen 167 ja 352 artikla ja että
parlamentti ”luopui kahta oikeusperustaa koskevasta kannastaan ja siihen perustuvasta yhteispäätösmenettelyä
koskevasta vaatimuksesta” ainoastaan, jotta se pystyi ”välttämään täydellisen menettelyllisen umpikujan ja
ohjelman voimaantulon merkittävän viivästymisen”: esityksestä neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020
toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 19. marraskuuta 2013 annettuun Euroopan parlamentin
lainsäädäntöpäätöslauselmaan sisältyvä lausuma (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))
(P7_TA(2013)0462).
236 20.3.2014 annettu lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen
liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena kyseiseen sopimukseen sen Euroopan unioniin
liittymisen vuoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta
(COM(2013)0568 – 2013/0273(NLE)).
237 29.11.2012 annettu lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin
keinoin (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)). Parlamentti noudatti tätä lausuntoa, katso
16. huhtikuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta
rikosoikeudellisin keinoin (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))(P7_TA(2014)0427).
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kysymyksiä. Valiokunta katsoi, että komission ehdottama SEUT-sopimuksen 157 artiklan
3 kohta (”toimenpiteistä, joilla varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvoisten
mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia
koskevissa kysymyksissä”) oli asianmukainen oikeusperusta. Valiokunta torjui tällä tavoin
pyrkimykset estää parlamenttia toimimasta lainsäädäntövallan käyttäjänä (esim.
kannattamalla oikeusperustaksi SEU-sopimuksen 19 artiklaa) sekä väitökset siitä, että
perussopimus ei tarjoaisi minkäänlaista oikeusperustaa ehdotukselle238.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta oikeudellisten asioiden valiokuntaa
pyydettiin arvioimaan tarve lisätä SEUT-sopimuksen 80 artikla – äskettäin Lissabonin
sopimuksella lisätty säännös jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen
vastuunjaon periaatteen kunnioittamisesta ja myös taloudellisista seuraamuksista –
oikeusperustaksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta tehtyyn päätökseen. Valiokunta
kuitenkin katsoi, että SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohdan g alakohta (joka koskee
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa turvapaikkaa taikka toissijaista tai tilapäistä suojelua
hakevien henkilöiden maahantulon hallinnoimiseksi) tarjosi asianmukaisen oikeusperustan,
minkä vuoksi uusia arviointeja SEUT-sopimuksen 80 artiklasta ei tarvittu.

Yleisesti ottaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi, että useamman eri oikeusperustan
käyttöä on parempi välttää lukuun ottamatta tilanteita, joissa tuomioistuimen toteaman
mukaan toimenpiteellä on useita samanaikaisia tavoitteita, jotka liittyvät erottamatta toisiinsa
ilman, että yksikään tavoitteista olisi toisiin tavoitteisiin nähden toissijainen tai epäsuora239.
Toisin sanoen yhtä oikeusperustaa on suosittava tilanteissa, joissa jokin yksi tavoite on
hallitseva. Oikeudellisten asioiden valiokunta ei esimerkiksi pitänyt tarpeellisena lisätä
syrjäisimpiä alueita koskeviin erityistoimenpiteisiin liittyvää SEUT-sopimuksen 349 artiklaa
oikeusperustaksi kahteen asetukseen, jotka koskivat Euroopan unionin sekä Kolumbian ja
Perun välisen240 ja Euroopan unionin ja Keski-Amerikan välisen kauppasopimuksen
kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin
täytäntöönpanoa241. Vaikka toimenpiteet koskivat tietyssä määrin syrjäisimpiä alueita ja
erityisesti Kanariansaaria, valiokunta katsoi, että SEUT-sopimuksen 207 artiklan 2 kohta
kattoi täysin molempien kyseessä olevien asetusten oikeusperustan yhteisen kauppapolitiikan
täytäntöönpanoa varten. Valiokunta teki samanlaisen johtopäätöksen olla lisäämättä
SEUT-sopimuksen 349 artiklaa oikeusperustaksi ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta242. Valiokunta vahvisti
SEUT-sopimuksen 114 artiklan (”sisämarkkinoiden toiminta”) poistamisen oikeusperustasta,
joka koski ehdotusta direktiiviksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja hallinnollisesta
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun direktiivin
muuttamisesta, koska valiokunta katsoi, että kyseinen direktiivi ei sisältänyt itsenäistä

238 Lisätietoja ehdotuksesta on yhtiöoikeutta koskevassa luvussa.
239 Asia 165/87, komissio v. neuvosto, tuomio 27.9.1988, Kok., s. 5545, 11 kohta.
240 1.6.2012 annettu lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen
kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta
(COM(2011)0600 – C7 0307/2011 – 2011/0262(COD)).
241 1.6.2012 annettu lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä
assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin
täytäntöönpanosta (COM(2011)0599 – C7 0306/2011 – 2011/0263(COD)).
242 12.8.2013 annettu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä
yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] (COM(2011)0804 –
C7 0460/2011 – 2011/0380(COD)).
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sisämarkkinoita koskevaa osaa243. Valiokunta torjui SEUT-sopimuksen 168 artiklan
(”kansanterveys”) lisäämisen oikeusperustaan, joka koski direktiiviä ihmisille tarkoitettujen
lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta, koska kyseessä oli
sisämarkkinatoimi, jolla ei ollut mitään erityistä terveyteen liittyvää ulottuvuutta244.

Valiokunta puhui säännöllisesti melko avoimesti, että ehdotusten oikeusperustana ei pidä
käyttää perussopimuksen säännöksiä, joissa asetetaan pelkästään tavoitteita eikä säädetä
tarkempia toimenpiteitä tai menettelyjä niiden saavuttamiseksi, minkä vuoksi ne eivät voi
muodostaa oikeusperustaa (esim. SEUT-sopimuksen 13 artiklaa ei voi käyttää eläinten
terveyttä koskevan asetusehdotuksen oikeusperustana245, eikä SEUT-sopimuksen
191 artiklaa voi käyttää kasvintuhoojien vastaisia suojatoimenpiteitä koskevan
asetusehdotuksen oikeusperustana246).

Lisäksi oikeudellisten asioiden valiokunnan oli arvioitava mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka
koskivat Euratomin perustamissopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen välistä rajaamista. Vaatimuksista väestön terveyden suojelemiseksi
juomavedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta annetun direktiivin oikeusperustan osalta
valiokunta katsoi asianmukaiseksi, että oikeusperustana käytettäisiin komission ehdottaman
Euratomin perustamissopimuksen (31 ja 32 artikla) sijasta SEUT-sopimuksen 192 artiklan
1 kohtaa, koska valiokunta katsoi, että direktiivissä oli kyse toimenpiteestä kansanterveyden
suojelua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.247 Valiokunta kyseenalaisti siksi ehdotuksen
tavallisessa lainsäätämismenettelyssä. Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön
kehyksen perustamisesta annetun direktiivin oikeusperustan osalta valiokunta katsoi
kuitenkin, että Euratomin perussopimuksen 31 ja 32 artiklan korvaaminen
SEUT-sopimuksen 153, 191 ja 192 artiklalla ei ollut asianmukaista, koska kyseessä olevalla
ehdotuksella vain muutettiin Euratomin perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan nojalla
annettua voimassaolevaa direktiiviä, ja ehdotuksen tavoitetta ja tarkoitusta ei muutettu siinä
määrin, että oikeusperustan vaihtaminen olisi ollut perusteltua. 248

2. Parlamentin oikeudet ja erioikeudet: riita-asiat

Parlamentin työjärjestyksessä erotetaan toisistaan parlamentin nostamat kanteet ja
parlamentin esittämät huomautukset ja väliintulo. Oikeudellisten asioiden valiokunnalla on
keskeinen tehtävä molemmissa tilanteissa, joihin perehdymme seuraavaksi.

243 10.7.2013 annettu lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin antamiseksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja
hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen
muuttamisesta (COM(2011)0883 – C7 0612/2011 – 2011/0435(COD)).
244 23.1.2013 annettu lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja
kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin (COM(2012)0084
– C7-0056/2012 – 2012/0035(COD)).
245 22.1.2014 annettu lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD)).
246 22.1.2014 annettu lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 –
2013/0141(COD))
247 7.11.2012 annettu lausunto oikeusperustasta ehdotukselle neuvoston direktiiviksi vaatimuksista väestön
terveyden suojelemiseksi juomavedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta (COM(2012)0147 – C7 0105/2012 –
2012/0074(NLE)).
248 21.3.2014 annettu lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus neuvoston direktiiviksi
ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin
2009/71/EURATOM muuttamisesta (COM(2013)0715 – C7 0385/2013 – 2013/0340(NLE)).
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2.1. Parlamentin nostamat kanteet

Parlamentilla on ollut Nizzan sopimuksen voimaantulon jälkeen
rajoittamaton oikeus nostaa kumoamiskanteita249. Parlamentin
työjärjestyksen 128 artiklan 1 kohdan mukaan parlamentin on
”arvioitava unionin lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoon liittyviä
toimenpiteitä, jotta se voi varmistaa, että perussopimuksia noudatetaan
täysimääräisesti, erityisesti kun kyseessä ovat parlamentin oikeudet”.
Työjärjestyksen 128 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ”puhemies
nostaa kanteen parlamentin puolesta käsittelystä vastaavan valiokunnan
suosituksen mukaisesti”. Puhemies voi viedä päätöksen kanteen
jatkamisesta käsiteltäväksi seuraavassa täysistunnossa. Jos valiokunta

suosittelee, että kannetta ei nosteta, puhemies voi kuitenkin päättää järjestää kanteen
nostamisesta pakollisen äänestyksen täysistunnossa kanteen nostamista seuraavan
istuntojakson alussa.

Oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli usein oikeustoimia, kun se totesi olevansa
huolissaan neuvoston myöhemmin käyttämän oikeusperustan kelpoisuudesta esimerkiksi
tilanteissa, joissa neuvosto oli hyväksynyt säädöksen yksin, kun taas valiokunta katsoi, että
parlamentin olisi pitänyt osallistua säädöksen hyväksymiseen. Riidan kohteena olivat usein
Lissabonin sopimusta seuraavat uudet suuntaviivat, tai ne ainakin määrittelivät riidan
puitteet.

Esimerkiksi niin kutsuttujen pilareiden katoaminen Lissabonin sopimuksen voimaantulon
myötä edellytti, että unionin eri politiikkojen soveltamisaloja oli vielä rajattava. Esimerkiksi
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alueella haastavaksi osoittautui määritellä,
liittyikö kyseessä oleva säädös yksinomaan YUTP:n alueeseen, missä tapauksessa neuvosto
olisi voinut toimia yksin. Tuomioistuin antoi tuomion kansainvälistä terrorismia koskevassa
asiassa 19. heinäkuuta 2012250. Asia koski parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan
suosituksesta nostamaa kannetta tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja
Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista
toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta annettua neuvoston
asetusta (EU) N:o 1286/2009 vastaan251. Parlamentti katsoi muun muassa, että asetusta ei
olisi pitänyt hyväksyä luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, ryhmiin tai muihin kuin
valtiollisiin yhteisöihin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan SEUT-sopimuksen
215 artiklan 2 kohdan nojalla, vaan asetuksen oikeusperustana olisi pitänyt käyttää
terrorismin ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevaa SEUT-sopimuksen 75 artiklaa.
Tuomioistuin määräsi kuitenkin, että koska SEUT-sopimuksen 75 artikla ja
SEUT-sopimuksen 215 artikla liittyvät erilaisiin unionin politiikkoihin, joiden tavoitteet
täydentävät toisiaan mutta joiden soveltamisala ei ole sama, SEUT-sopimuksen 215 artiklan
2 kohta olisi oikea oikeusperusta.

Myöhemmässä asiassa252 parlamentti nosti kanteen 12. kesäkuuta 2011 tehdystä neuvoston
päätöksestä 2011/640/YUTP253, joka koski EU:n ja Mauritiuksen välistä sopimusta
merirosvouksesta epäiltyjen ja sen johdosta takavarikoidun omaisuuden siirtämisestä, sillä
perusteella, että päätöstä ei olisi pitänyt tehdä SEU-sopimuksen 37 artiklan ja
SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 ja 6 kohdan nojalla, vaan päätöksen olisi pitänyt perustua

249 Amsterdamin sopimuksen 230 artiklan 2 kohdassa sallittiin kumoamiskanteiden nostaminen vain ”omien
erioikeuksiensa turvaamiseksi”.
250 Asia C-130/10, parlamentti v. neuvosto, ECI:EU:C:2012:472.
251 EUVL L 346, 23.12.2009, s. 42.
252 Asia C-658/11, parlamentti v. neuvosto, ECLI:EU:C:2014:2025.
253 EUVL L 254, 30.9.2011, s. 1.
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SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohtaan, ja päätös olisi pitänyt tehdä parlamentin
suostumuksella, koska päätös ei liittynyt pelkästään YUTP:hen, vaan se koski myös
poliittisen yhteistyön ja kehitysyhteistyön kaltaisia muita politiikan aloja. Julkisasiamies Bot
katsoi kuitenkin 30. tammikuuta 2014 antamassaan lausunnossa, että kiistanalaisessa
päätöksessä oli kyse YUTP-säädöksestä, jonka tavoitteena oli torjua uhkaa kansainväliselle
rauhalle ja turvallisuudelle ja jolla ei ollut suoraa yhteyttä EU:n sisäiseen turvallisuuteen ja
johon ei liittynyt kehityspolitiikkaa koskevaa osaa.

YUTP:n ulkopuolelle kuuluvassa asiassa254, jossa parlamentti haastoi oikeudellisten asioiden
valiokunnan suosituksesta neuvoston päätöksen kalastusmahdollisuuksista EU:n aluevesillä
sillä perusteella, että päätös olisi pitänyt tehdä parlamentin suostumuksella
SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan nojalla,
julkiasiamies Sharpston kannatti 15. toukokuuta 2014 antamassaan lausunnossa parlamentin
kantaa siitä, että SEUT-sopimuksen 43 artiklan 3 kohta ei muodostanut asianmukaista
oikeusperustaa. Toisessa asiassa oikeudellisten asioiden valiokunta torjui myös hintojen tai
määrällisten rajoitusten määräämistä koskevan SEUT-sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan
käytön oikeusperustana turskakantoja koskevan pitkäkestoisen suunnitelman laatimisesta
annetussa asetuksessa ja suositteli ryhtymään toimenpiteisiin sillä perusteella, että säädöksen
oikeusperustana olisi pitänyt käyttää SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohtaa255.

Oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli lisäksi neuvoston lainsäädäntövallan
rajoittamiseksi kahdessa asiassa256 kanteen nostamista psykoaktiivisten aineiden
valvontatoimenpiteistä tehdystä neuvoston päätöksestä257, jonka neuvosto väitti voivan
perustua toiseen (ennen Lissabonin sopimusta tehtyyn) neuvoston päätökseen, jossa viitattiin
perussopimukseen liittyvään oikeusperustaan (aiemman Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohta). Kyseisen ennen Lissabonin sopimusta
säädetyn säännöksen perusteella neuvostolla oli oikeus ryhtyä määräenemmistöllä
tarvittaviin toimenpiteisiin unionin tasolla kolmannen pilarin perusteella tehtyjen neuvoston
päätösten täytäntöönpanoa varten, mutta tämä säännös kumottiin Lissabonin sopimuksella.
Ainoa käytettävissä oleva oikeusperusta olisi siten ollut SEUT-sopimuksen 83 artiklan
1 kohta (jonka mukaan olisi noudatettava tavallista lainsäätämisjärjestystä).

Lissabonin sopimuksessa säädettyjen uusien delegoitujen säädösten ja
täytäntöönpanosäädösten osalta oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli258 haastamaan
asetuksen (EU) N:o 492/2011 täytäntöönpanoa varten tarkoitetun päätöksen kelpoisuuden
avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen sekä EURES-verkoston uusimisen
osalta259 ja totesi, että tämä päätös ulottui komissiolle myönnettyjä täytäntöönpanovaltuuksia
pidemmälle, koska päätös sisälsi perussäädöstä täydentäviä osia. Valiokunta suositteli
lisäksi260 nostamaan kanteen delegoidusta säädöksestä, jolla muutettiin Verkkojen Eurooppa

254 Yhdistetyt asiat C-103/12 ja C-165/12.
255 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2013)3743. Asia C-124/13, parlamentti v. neuvosto.
256 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2013)22587, asia C-317/13; oikeudellisten asioiden
valiokunnan suositus D(2013)55699, asia C-679/13.
257 Neuvoston päätös 2013/129/EU, tehty 7. maaliskuuta 2013, 4-metyyliamfetamiinin saattamisesta
valvontatoimenpiteiden piiriin (EUVL L 72, 15.3.2013, s. 1) ja neuvoston päätös 2013/496/EU, tehty
7. lokakuuta 2013, 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (EUVL L 272,
12.10.2013, s. 44).
258 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2013)3525. Asia C-65/13, parlamentti v. neuvosto.
259 Komission täytäntöönpanopäätös 2012/733/EU, annettu 26. marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja
neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 492/2011 panemisesta täytäntöön siltä osin kuin on kyse
avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittämisestä ja EURES-verkoston uusimisesta (EUVL L 328,
28.11.2012, s. 21).
260 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2014)19280.
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-välineen perustamisesta annetun asetuksen liitettä261, koska komissio ylitti sille
perusasetuksessa siirretyn säädösvallan, sillä kyseessä olevassa delegoidussa säädöksessä ei
tarkennettu eli täydennetty perussäädöstä vaan muutettiin sitä lisäämällä uusi osa
perussäädöksen liitteeseen I. Nämä asiat oli nostettu esille virallisen vastalauseen sijasta
Euroopan komission kanssa käydyssä viestien vaihdossa.

Valiokunta ei epäillyt kanteen nostamista tuomioistuimessa, kun se noudatti päätöksiään
lainsäädäntötoimien asianmukaisesta oikeusperustasta: valiokunta nosti kanteen
vaatimuksista väestön terveyden suojelemiseksi ja juomavedessä olevilta radioaktiivisilta
aineilta annetusta direktiivistä262, jonka neuvosto oli antanut Euratomin
perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan perusteella (joiden mukaan parlamenttia on
ainoastaan kuultava), kun taas valiokunta katsoi, että direktiivin oikeusperustaksi olisi
pitänyt valita SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta (jonka mukaan on toimittava
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä)263. Oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli
myös, että parlamentin olisi nostettava kanne tuomioistuimessa myös kahdesta
lainsäädäntötoimesta264, jotka koskivat Mayotten aseman muuttamista merentakaisesta
alueesta syrjäisimmäksi alueeksi, koska valiokunta katsoi, että näitä lainsäädäntötoimia ei
olisi pitänyt hyväksyä ainoastaan parlamentin kuulemiseen velvoittavan SEUT-sopimuksen
349 artiklan nojalla265.

Toisaalta valiokunta pidättäytyi kanteen nostamisesta266 (eikä myöskään tullut väliin asiassa,
josta neuvosto nosti oikeudellisen kanteen267) komission päätöksestä vetää takaisin
ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansille maille
myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä. Valiokunta
katsoi, että oikeus vetää ehdotus takaisin perustui komission oikeuteen
lainsäädäntöaloitteesta SEU-sopimuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla, eikä valiokunta nähnyt
asiassa mitään komission suorittamaa rikkomusta SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa
säädetyn vilpittömän yhteistyön osalta. Valiokunta katsoi siksi, että parlamentilla ei
vaikuttanut olevan mitään erityistä syytä haastaa komission päätöstä vetää takaisin kyseessä
oleva ehdotus, eivätkä parlamentin oikeudet olleet vaarassa, koska parlamentilla oli
mahdollisuus hyväksyä oma kantansa ensimmäisessä käsittelyssä.

261 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 275/2014, annettu 7. tammikuuta 2014, Verkkojen Eurooppa -välineen
perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteen I
muuttamisesta (EUVL L 80, 19.3.2014, s. 1).
262 Neuvoston direktiivi 2013/51/Euratom, annettu 22. lokakuuta 2013, väestön terveyden suojelemista ihmisten
käyttöön tarkoitetussa vedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta koskevista vaatimuksista (EUVL L 272,
12.10.2013, s. 44).
263 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2013)60404. Asia C-48/14, parlamentti v. neuvosto
264 Neuvoston direktiivi 2013/64/EU, annettu 17. joulukuuta 2013, neuvoston direktiivien 91/271/ETY ja
1999/74/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2006/7/EY, 2006/25/EY ja
2011/24/EU muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema Euroopan unioniin nähden muuttuu (EUVL L
353, 28.12.2013, s. 8) ja neuvoston asetus (EU) N:o 1385/2013, annettu 17. joulukuuta 2013 , neuvoston
asetusten (EY) N:o 850/98 ja (EY) N:o 1224/2009 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o
1069/2009, (EU) N:o 1379/2013 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema
Euroopan unioniin nähden muuttuu (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 86).
265 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2014)8025. Asiat C-132/14 ja C-136/14.
266 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2013)36727.
267 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2013)46003.
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2.2. Parlamentin esittämät huomautukset ja väliintulo

Unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan mukaan ennakkoratkaisupyynnöistä on
ilmoitettava parlamentille, jos säädös, jonka kelpoisuus tai tulkinta on riita-asian kohteena,
on parlamentin ja neuvoston yhdessä antama, jolloin parlamentti voi esittää kirjalliset
huomautuksensa kahden kuukauden määräajan kuluessa.

Unionin tuomioistuimen perussäännön 40 artiklan nojalla parlamentilla on oikeus tulla väliin
unionin tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa, mutta samassa artiklassa tehdään myös
selväksi, että väliintuloja koskevissa kirjelmissä saadaan esittää vain jonkun asianosaisen
vaatimuksia tukevia vaatimuksia.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 128 artiklan 4 kohdan mukaan puhemies ”toimittaa
kirjallisia huomautuksia tai esiintyy tuomioistuinkäsittelyissä parlamentin puolesta kuultuaan
asiasta vastaavaa valiokuntaa”. Puhemiehen on ilmoitettava asiasta
puheenjohtajakokoukselle, jos puhemies aikoo poiketa valiokunnan suosituksesta. Yhdessä
poikkeuksellisessa tapauksessa puheenjohtajakokouksen on vietävä asia vielä täysistunnon
käsiteltäväksi268.

Huomautusten esittäminen

Oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli seitsemännellä vaalikaudella toistuvasti
esittämään huomautuksia ennakkoratkaisupyynnöissä, jotta parlamentti voi puolustaa
sellaisten säädösten kelpoisuutta, joita se on ollut yhdessä säätämässä. Koska parlamentin
valtuuksia lisättiin ja sen asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä tavallisessa
lainsäätämismenettelyssä vahvistettiin Lissabonin sopimuksella, sellaisten tapausten määrä,
josta parlamentti esitti huomautuksia itse säätämänsä lainsäädännön osalta, kasvoi
merkittävästi kuudenteen vaalikauteen verrattuna.

Oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli myös269 esittämään huomautuksia
ennakkoratkaisupyynnöissä, jotka koskivat yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen
säädösten kelpoisuuden270 kyseenalaistamista sillä perusteella, että tuomioistuin vahvisti
direktiivin tietyn tulkintatavan. Sitä vastoin valiokunta pitäytyi suosittelemasta huomautusten
esittämistä tilanteissa, joissa tuomioistuimelle esitetyt kysymykset liittyivät ainoastaan
yhteispäätösmenettelyssä hyväksytyn asetuksen tulkintaan, koska valiokunta katsoi, että
asetuksen kelpoisuus ei ollut tässä tapauksessa vaarassa271.

Valiokunta suositteli huomautusten esittämistä myös asiassa C-163/10, Patricello272, joka oli
ennakkoratkaisuun liittyvä ennakkopäätös Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista
annetun pöytäkirjan 8 kohdan tulkinnasta. Asia on merkittävä siitä syystä, että tuomioistuin
määritteli 8 kohdan soveltamisalan päättämällä, että Euroopan parlamentin jäsenen
parlamentin toimitilojen ulkopuolella esittämä lausuma on 8 kohdassa tarkoitetun
koskemattomuuden kattama parlamentaaristen tehtävien hoidossa ilmaistu mielipide
ainoastaan silloin, kun kyseinen lausuma on ”subjektiivinen arviointi, jolla on suora ja
ilmeinen yhteys tällaisten tehtävien hoitamiseen”.

268 Poikkeuksellinen tapaus koskee tilannetta, jossa puheenjohtajakokous katsoo, että parlamentin ei pitäisi
poikkeuksellisesti toimittaa huomautuksia tai tulla väliin tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa, kun
parlamentin säädöksen oikeudellinen kelpoisuus on kyseenalaistettu.
269 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2014)16028.
270 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja
käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108,
24.4.2002, s. 51).
271 D(2012)18191.
272 Tuomio 6.9.2011, Kok., s. I-07565.
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Oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli myös huomautusten esittämistä monissa eri
asioissa, joissa tuomioistuinta oli pyydetty antamaan lausunto erittäin merkittävistä asioista.
Vuonna 2009 neuvosto pyysi tuomioistuinta antamaan lausunnon yhdistetyn
patenttioikeudenkäyntijärjestelmän luovan kansainvälisen sopimuksen luonnoksen
yhteensopivuudesta perussopimuksen kanssa. Oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli
esittämään huomautukset siksi, että käynnissä olevaan lainsäädäntömenettelyyn liittyi
parlamentin etuja, parlamentti oli lainsäädäntövallan käyttäjänä vastuussa kansainvälisten
sopimusten hyväksymisestä ja jaetun lainsäädäntövallan käyttäjänä vastuussa tähän liittyvistä
aloista273. Tuomioistuin katsoi tuolloin, että kyseessä oleva sopimusluonnos ei ollut
yhteensopiva perussopimusten kanssa274.

Toinen asia, jossa oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli huomautusten esittämistä,
koski väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA). Parlamentti oli kieltäytynyt
hyväksymästä sopimusta 4. heinäkuuta 2012, mutta komissio ilmoitti samassa
täysistunnossa, että se halusi pitää voimassa esittämänsä lausuntopyynnön. Valiokunta
katsoi, että kieltäytymällä hyväksymästä sopimusta parlamentti oli ilmoittanut, että
ACTA-sopimuksen ei pitäisi sitoa unionia, ja suositteli siksi esittämään huomautukset, mutta
tyytyi ainoastaan toteamaan, että sopimus ei ole enää SEUT-sopimuksen 218 artiklan
11 kohdan nojalla suunniteltu sopimus275. Lopulta komissio veti takaisin
lausuntopyyntönsä.276

Valiokunta suositteli myös esittämään huomautukset komission tuomioistuimelle esittämästä
lausuntopyynnöstä277 EU:n toimivallasta hyväksyä liittyminen vuonna 1980 tehtyyn
lapsikaappaussopimukseen. Lausunto koski kahdeksaa komission päätösehdotusta, joissa
kehotettiin jäsenvaltioita hyväksymään unionin puolesta kahdeksan kolmannen maan
liittyminen sopimukseen. Neuvosto torjui nämä asiakirjat, koska neuvosto katsoi, että unioni
ei ole asiassa toimivaltainen. Parlamentti ja komissio hyväksyivät, että unioni oli saanut
yksinomaisen ulkoisen toimivallan kansainvälisten lapsikaappausten alalla, mutta ne
katsoivat, että unionilla oli rajatut mahdollisuudet edistää asiaa, koska sitä oli vain kuultava
(perheoikeus). Poliittisen keinojen – annettu päätöslauselma278, jossa kehotettiin neuvostoa
ryhtymään välittömästi menettelyihin kyseessä olevien päätösten hyväksymiseksi – lisäksi
parlamentti valitsi oikeudelliset keinot, eli huomautusten esittämisen tuomioistuimelle.
Tuomioistuin ei ole vielä antanut asiasta lausuntoaan.

Valiokunta suositteli lopulta, että parlamentti esittäisi huomautukset lausunnosta 2/13, joka
koski EU:n liittymistä yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.
Koska parlamenttia pyydetään hyväksymään sopimusluonnoksen tekeminen
SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti ja koska sopimusluonnoksessa nostetaan esille
monia erilaisia institutionaalisia kysymyksiä, jotka liittyvät EU:n toimielinten toimintaan ja
myös parlamentille kuuluviin tehtäviin ja erioikeuksiin, vaikutti välttämättömältä, että
parlamentti kertoisi näkemyksistään, jotta tuomioistuin voi antaa tietoihin perustuvan
lausunnon.

273 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2009)46921.
274 Unionin tuomioistuimen lausunto (tuomioistuimen täysistunto), annettu 8. maaliskuuta 2011, Kok. 2011,
s. I-01137.
275 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2012)37007.
276 Tuomioistuimen puheenjohtajan määräys, annettu 18. helmikuuta 2013, lausunnosta 1/12.
277 Lausunto 1/13.
278 Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. marraskuuta 2012 jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka
mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti kahdeksan kolmannen maan liittymisen
yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
(2012/2791(RSP)).
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On syytä nostaa esille myös seuraava toinen institutionaalisesti merkittävä asia, jossa
parlamentti esitti huomautukset: Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuin oli pyytänyt
ennakkoratkaisua, kun se arvioi yksityishenkilöiden nostamia kanteita rahapoliittisista
suorista kaupoista 6. syyskuuta 2012 annetusta Euroopan keskuspankin neuvoston
päätöksestä ja tämän päätöksen perusteella jatkuvasti tehdyistä valtioiden
joukkovelkakirjojen ostoista sekä siitä, että liittovaltio ei ollut nostanut kannetta tämän
päätöksen kumoamiseksi SEUT-sopimuksen 263 artiklan mukaisesti. Koska nämä
kysymykset olivat institutionaalisesti merkittäviä, valiokunta päätti suositella huomautusten
esittämistä tuomioistuimelle.

Väliintulo

Huomautusten esittämisen tavoin parlamentti voi tulla väliin tuomioistuimessa vireillä
olevissa asioissa, jotta parlamentti voi puolustaa sellaisten säädösten kelpoisuutta, joita se on
ollut yhdessä säätämässä, jos tällaisesta säädöksestä on nostettu kanne EU:n
tuomioistuimissa. Ennakkoratkaisuihin ja tuomioistuimen perussäännön mukaisiin
lausuntoihin liittyvistä huomautuksista poiketen väliintulon tarkoituksena voi olla myös
parlamentin oikeuksien ja erioikeuksien puolustaminen tavalla, joka vastaa tilanteita, joissa
on nostettu kumoamiskanne, missä tapauksessa menettelyn osapuolia olisivat tavallisesti
kaksi muuta lainsäädäntömenettelyyn osallistuvaa osapuolta, eli komissio ja neuvosto tai
jompikumpi niistä ja jäsenvaltio. Ei ole yllättävää, että väliintulojen määrä lisääntyi
seitsemännellä vaalikaudella, mikä kuvastaa tietynlaista kilpailua uudelleen määriteltyjen
valtuuksien ja toimivallan tulkinnasta ainakin ensimmäisinä Lissabonin sopimuksen
voimaantulon jälkeisinä vuosina.

Parlamentin lainsäädäntövallan käyttäjänä hyväksymän lainsäädännön kelpoisuuden
puolustamista varten valiokunta suositteli väliintuloa esimerkiksi asiassa T-671/13, Pesticide
Action Network ja muut v. komissio.279 Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetussa
kanteessa pyrittiin kumoamaan komission päätös, jossa komissio hylkäsi kaksi
tarkistuspyyntöä, jotka koskivat komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 485/2013280,
jolla pantiin täytäntöön tehoaineiden klotianidi, tiametoksaami ja imidaklopridi
hyväksymisedellytyksistä sekä kyseisiä tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla
käsiteltyjen siementen käytön ja myynnin kieltämisestä annettu säädös.

Tarkistuspyyntöjen esittämisen perustana oli asetuksen (EY) N:o 1367/2006 10 artikla, jonka
nojalla Århusin yleissopimusta tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa281

sovelletaan EU:n toimielimiin ja laitoksiin.282 Tämän yleissopimuksen soveltamisen
perusteella todettiin, että asetus N:o 1367/2006 oli laiton Århusin yleissopimuksen 9 artiklan
3 kohdan nojalla. Valiokunnan suositus oli sopusoinnussa parlamenttien aiempien
väliintulojen kanssa samoja asioita koskeneissa menettelyissä. Tämän perusteella parlamentti

279 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2014)19280.
280 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 485/2013, annettu 24. toukokuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden klotianidi, tiametoksaami ja
imidaklopridi hyväksymisedellytyksistä sekä kyseisiä tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen
siementen käytön ja myynnin kieltämisestä (EUVL L 139, 25.5.2013, s. 12–26).
281 YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa hyväksyttiin 25. kesäkuuta
1998 Tanskassa sijaitsevassa Århusin kaupungissa. Yleissopimus tuli voimaan 30. lokakuuta 2001.
282 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6. syyskuuta 2006, tiedon
saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan
Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006,
s. 13–19).
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ja neuvosto tekivät väliintulon komission tukemiseksi asiassa T-396/09, ja nämä kolme
toimielintä jättivät tuomioistuimelle valituksen yleisen tuomioistuimen tuomiosta.
Tuomioistuin osallistui oikeudenkäyntiin jättämällä valituksen tuomiosta asiassa
T-338/08.283

Valiokunta on suositellut väliintuloa myös tilanteissa, joissa sen suostumusta on edellytetty
neuvoston hyväksymää sopimusta varten ja joissa jäsenvaltiot ovat haastaneet tämän
laillisuuden. Näin tapahtui myös asioissa C-274/11 Espanjan kuningaskunta v. neuvosto ja
C-295/11 Italia v. neuvosto. Kahdessa kumoamiskanteessa kyseenalaistettiin
25 jäsenvaltiolle oikeuden tehostettuun yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi
antavan neuvoston päätöksen 2011/167/EU284 kelpoisuus.285

Joissakin tilanteissa valiokunta on suositellut väliintuloa lainsäädännön puolustamiseksi,
vaikka parlamentti ei ole toiminut kyseisen lainsäädännön yhteislainsäätäjänä. Valiokunta
suositteli väliintuloa esimerkiksi asiassa C-660/13 P Rusal Armenal ZAO286 komission
tukemiseksi. Komissio oli valittanut yleisen tuomioistuimen tuomiosta287, jolla oli kumottu
lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja
Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa ja tässä tuonnissa
käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 24. syyskuuta 2009 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 925/2009288.

Valituksenalaisessa tuomiossa yleinen tuomioistuin totesi, että Euroopan unionin
tuomioistuinten tehtävänä on tarkistaa kyseessä olevan unionin toimenpiteen laillisuus
WTO:n sääntöjen perusteella289.

Valiokunta katsoi, että koska parlamentti on ollut Lissabonin sopimuksesta lähtien
polkumyyntiä koskevan perusasetuksen yhteislainsäätäjä, valituksenalaisessa asiassa
nostettiin esille erityisen merkittäviä unionin lainsäätäjän poliittisiin valintoihin ja
oikeudellisiin tulkintoihin liittyviä kysymyksiä unionin oikeusjärjestyksen ja toimielinten
välisen tasapainon kannalta.

Toisaalta vaikka asialla saattoi olla vaikutusta parlamentin erioikeuksille, valiokunta ei
suositellut väliintuloa tilanteissa, joissa parlamentti olisi voinut toimia varhaisemmassa
vaiheessa. Siksi valiokunta ei suositellut parlamentin väliintuloa Tšekin tasavallan vaatiman
järjestyksen tukemiseksi asioissa T-659/13 ja T-660/13 Tšekin tasavalta v. komissio, joissa
vastustettiin kahta komission direktiivin 2010/40/EU nojalla antamaa delegoitua säädöstä 290,

283 Yhdistetyt asiat C-404/12 P, C-405/12 P. Neuvosto teki väliintulon myös yleisessä tuomioistuimessa asiassa
T-338/08. Parlamentti ja neuvosto tekivät väliintulon myös asiassa T-458/12, joka koski myös käytännössä
samaa asiaa.
284 Luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi 10. maaliskuuta 2011
annettu neuvoston päätös 2011/167/EU (EUVL L 76, 22.3.2011, s. 53).
285 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D92011)311890.
286 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2014)16036.
287 Komissio jätti 16. tammikuuta 2014 valituksen yleisen tuomioistuimen 5. marraskuuta 2013 antamasta
tuomiosta asiassa T-512/09, Rusal Armenal ZAO v. neuvosto, ECLI:EU:T:2013:571.
288 Neuvoston asetus (EY) N:o 925/2009, annettu 24. syyskuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön
ottamisesta tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion
tuonnissa ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 262,
6.10.2009, s. 1).
289 Yleisen tuomioistuimen tuomio, annettu 5. marraskuuta 2013, asiassa T-512/09, Rusal Armenal ZAO v.
neuvosto, ECLI:EU:T:2013:571, 36 kohta.
290 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7. heinäkuuta 2010, tieliikenteen
älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen
puitteista (EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1).
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koska parlamentti ei ollut vastustanut delegoituja säädöksiä, joista Tšekin tasavalta oli
nostanut kanteet, eikä pyytänyt itse näiden säädösten kumoamista tuomioistuimelta.291

Joissakin tapauksissa valiokunta katsoi, että EU:n lainsäädännön tulkintaa koskeva kiista oli
tarpeeksi merkittävä, että väliintulo olisi tehtävä yksityisten toimijoiden toimielintä vastaan
nostamissa kanteissa, vaikka parlamentin yhteislainsäätäjänä hyväksymän säädöksen
kelpoisuus tai parlamentin erioikeudet eivät olleet uhattuina. Tämän perusteella parlamentti
teki valiokunnan suosituksesta väliintulon asiassa C-280/11 P Access Info Europe v.
neuvosto tukeakseen Access Infoa ja vastustaakseen neuvoston jättämää valitusta yleisen
tuomioistuimen tuomiosta292.

Riita-asia koski Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen N:o 1049/2001 tulkintaa293 ja erityisesti sitä, onko
neuvostolla oikeus kieltäytyä paljastamasta neuvoston sihteeristön neuvoston työryhmälle
antaman huomautuksen osia, joiden perusteella on mahdollista tunnistaa jäsenvaltioiden
kannat, sillä perusteella, että ”paljastamiselle ei pakottavia julkiseen etuun liittyviä syitä” ja
että ”paljastaminen vahingoittaisi vakavasti päätöksentekomenettelyä”. Access Infon
pyytämät asiakirjat liittyivät todella käynnissä olevaan menettelyyn asetuksen N:o 1049/2001
tarkistamiseksi.294

Neuvoston valituksen huolellisen arvioinnin jälkeen ja vaikka asiassa ei ollut kyse
parlamentin hyväksymän säädöksen kelpoisuudesta, valiokunta katsoi, että asian laajempi
oikeudellinen ja poliittinen merkitys edellytti parlamentin väliintuloa tuomioistuimessa
Access Info Europen tukemiseksi, jotta voitiin varmistaa mahdollisimman hyvin unionin
lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyys ja asiakirjojen saamista tutustuttaviksi koskevan unionin
lainsäädännön oikeaoppinen tulkinta parlamentin viimeisimpien tätä asiaa koskeneiden
päätöslauselmien mukaisesti295.

Valiokunnan tapaoikeudelliset käytännöt

Oikeudellisten asioiden valiokunta tekee aina tiivistä yhteistyötä toimivaltaisten komiteoiden
kanssa ja kuulee parlamentin oikeudellista yksikköä ennen suosituksen antamista. Lisäksi
valiokunta toimii lähes aina yksimielisesti, kun se suorittaa oikeusperustaan ja
valituksenalaisiin asioihin liittyviä tehtäviään, ja valiokunnan esittelijä vaihtuu kahdesti
vuodessa poliittisten ryhmien välillä. Tämä ”pysyvien esittelijöiden” käytäntö on
perustellusti vahvistanut valiokunnan lausuntojen arvovaltaisuutta toimielimen sisällä ja sen
ulkopuolella.

Yleisesti ottaen valiokunnalla on tietysti rajaton harkintavalta siinä, mitä tulee aineelliseen
päätökseen siitä, onko parlamentin osallistuttava tuomioistuimen käsittelyyn vai ei.
Valiokunnan seitsemännellä vaalikaudella antamien suositusten tarkastelun pohjalta voidaan
kuitenkin perustellusti todeta, että valiokunta suositteli parlamenttia tekemään väliintulon tai
esittämään huomautuksia käsittelyissä, joissa parlamentin (suurimmassa osassa tapauksia
yhteislainsäätäjänä tavallisessa lainsäätämismenettelyssä) hyväksymän säädöksen kelpoisuus
oli uhattuna. Valiokunta toimi myös parlamentin erioikeuksien suojelemiseksi. Jos

291 Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus D(2014)16042.
292 Asia T-233/09, Access Info Europe v. neuvosto, ECLI:EU:T:2011:105.
293 Asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30. toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145/43, 31.5.2001).
294 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi, COM(2008)0229 final – COD 2008/0090.
295 Katso erityisesti mietintö asiakirjojen julkisuudesta (esittelijät: Hautala, Sargentini) (työjärjestyksen
104 artiklan 7 kohta) vuosina 2009–2010 (2010/2294(INI)) ja erityisesti sen 15 ff kohta (päätöslauselmasta
äänestämisen päiväksi oli suunniteltu 14.9.2011).
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kumpikaan näistä syistä ei ollut toiminnan perusteena, valiokunta harkitsi huolellisesti, oliko
asiassa tarpeellista tai asianmukaista esittää huomautuksia, ja valiokunta arvioi erityisesti
kussakin yksittäisessä tapauksessa, edellyttikö jokin parlamentin etu (toimielimellinen tai
muu etu) osallistumista tuomioistuimen käsittelyyn tai – sitä vastoin – oliko kyseessä jokin
etu, jonka vuoksi olisi parempi, että parlamentti ei osallistuisi kyseessä olevaan
oikeuskäsittelyyn.

3. Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt

Oikeudellisten asioiden valiokunta on vastuussa Euroopan parlamentin jäsenten asemaa
koskevista säännöistä.

Jäsenten asemaa koskevat säännöt tarkistettiin syyskuussa 2005296, ja ne tulivat voimaan
seitsemännen vaalikauden ensimmäisenä päivänä. Säännöissä säädetään perusperiaatteet,
joilla säännellään jäsenten tehtävien harjoittamista ja erityisesti jäsenten vapautta,
riippumattomuutta, aloiteoikeutta, oikeutta saada parlamentin hallussa pitämiä tietoja,
oikeutta puhua ja kirjoittaa omalla kielellä ja oikeutta muodostaa liittoumia muiden jäsenten
ja poliittisten ryhmien kanssa. Sääntöjen muut säännökset liittyvät jäseniä koskevien
taloudellisten määräysten järjestelmään, jossa säännellään myös jäseniin sovellettavia
veromääräyksiä.

4. Komission jäsenten hyväksyminen

Uuden komission jäsenen hyväksyminen edellyttää parlamentin suorittamaa arviointia
komission jäseneksi nimettävästä henkilöstä hänen yleisen pätevyyden, EU:ta koskevan
sitoumuksen ja henkilökohtaisen riippumattomuuden perusteella. Parlamentti arvioi myös
komission jäseneksi nimettävän henkilön tietämyksen hänelle suunnitellusta tehtävänkuvasta
ja henkilön viestintätaidot.

Edellä mainittujen osa-alueiden arvioinnin lisäksi oikeudellisten asioiden valiokunnan
tehtävänä on tutkia tarkasti komission jäseneksi nimettävän henkilön ilmoitukset
taloudellisista kytköksistään, kun valiokunta arvioi nimettävän henkilön hänelle
suunniteltujen tehtävien suorittamista varten.

5. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin
muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot

Oikeudellisten asioiden valiokunta on vastuussa myös Euroopan unionin virkamiehiin
sovellettavista henkilöstösäännöistä ja unionin muuta henkilöstöä koskevista palvelussuhteen
ehdoista. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan tavallista lainsäätämismenettelyä
sovelletaan kaikkiin näitä henkilöstösääntöjä koskeviin muutoksiin. Henkilöstösääntöjä
uudistettiin kolme kertaa seitsemännellä vaalikaudella. Ensimmäisessä uudistuksessa
perustettiin Euroopan ulkosuhdehallinto, toinen tehtiin Kroatian jäseneksi liittymisen vuoksi
ja kolmannessa oli kyse perusteellisemmasta uudistuksesta, joka tuli voimaan 1. tammikuuta
2014.

5.1. Euroopan ulkosuhdehallinto

SEU-sopimuksen 27 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ”korkean edustajan hoitaessa
tehtäviään häntä avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto. Tämä hallinto [...] koostuu neuvoston

296 EUVL L 262, 2005, s. 1.
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pääsihteeristön ja komission toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä sekä jäsenvaltioiden
lähettämästä ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.”

Neuvosto hyväksyi 26. heinäkuuta 2010 kyseisen 27 artiklan 3 kohdan nojalla, parlamenttia
kuultuaan ja saatuaan komission suostumuksen päätöksen, jolla perustettiin Euroopan
ulkosuhdehallinto (EUH) ja jossa määriteltiin sen organisaatio ja toiminta.

Myös useita muita lainsäädännöllisiä muutoksia oli tehtävä, jotta palvelun toiminta olisi
mahdollista, mukaan lukien talousarvioon liittyvät muutokset ja voimassa olleiden
henkilöstösääntöjen tarkistaminen (sekä henkilöstösäännöt että muuta henkilöstöä koskevat
palvelussuhteen ehdot). Muiden asioiden lisäksi nämä tarkistukset koskivat uutta
”jäsenvaltioiden lähettämän ulkoasiainhallinnon henkilöstön” luokkaa, eli mitä vaatimuksia
kyseiseen henkilöstöön sovelletaan, miten se valitaan ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia
henkilöstön jäsenillä on.

Neuvoston puheenjohtajavaltio Belgian johdolla käytyjen kolmien epävirallisten
kolmikantaneuvottelujen ansiosta esittelijä (Bernard Rapkay) onnistui saavuttamaan sovun
ensimmäisessä käsittelyssä.

5.2. Kroatian jäseneksi liittyminen

Sopusoinnussa uusien unionin jäsenvaltioiden kanssa sovellettujen käytäntöjen kanssa
Kroatian kansalaisiin sovellettiin ”positiivista erityiskohtelua”, kun Kroatia liittyi EU:n
jäseneksi, minkä yhteydessä poikettiin tarvittaessa Euroopan unionin henkilöstön palkkausta
koskevista yleisistä säännöistä.

Esittelijänä toimi tällä kertaa Dagmar Roth-Behrendt.

5.3. Vuoden 2013 uudistus

Kolmas uudistus oli pitkäkestoinen ja vaikeasti saavutettava. Komissio esitteli ehdotuksen
14. joulukuuta 2011, ja lopullinen sopimus neuvoston kanssa saatiin aikaiseksi vasta
toukokuussa 2013. Tämä oli seurausta vaikeuksista neuvostossa, jossa jäsenvaltioiden oli
vaikea sopia kannoistaan, ja myös siitä, että uudistus liittyi käynnissä oleviin neuvotteluihin
monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020.

Sopimukseen päästiin puheenjohtajavaltio Irlannin johdolla käytyjen intensiivisten
neuvottelujen ja viiden kolmikantakokouksen jälkeen. Parlamentin neuvotteluryhmää johti
Dagmar Roth-Behrendt, neuvoston ryhmää Irlannin lähettiläs Rory Montgomery ja
komission ryhmää varapuheenjohtaja Šefčovič.

Lopullinen sopimus sisälsi muun muassa uuden menetelmän palkkojen ja eläkkeiden
säätämiseksi, muutoksia urarakenteeseen, yhteisvastuumaksun palauttamisen, muutoksia
eläkkeelle siirtymiseen ja eläkkeisiin sekä työajan lisäämisen.

Tätä taustaa vasten toimielimet sopivat viiden prosentin henkilöstövähennyksestä vuoteen
2018 mennessä monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen liittyvässä toimielinten
välisessä sopimuksessa.
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6. Valtakirjojen tarkistus

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä,
välittömillä vaaleilla annetun säädöksen (”vuoden 1976
säädös”) 12 artiklan nojalla297 parlamentin on tarkistettava
jäsentensä valtakirjat.

Työjärjestyksen liitteessä VII olevan XVI jakson 10 kohdan
mukaan oikeudellisten asioiden valiokunta on vastuussa Euroopan parlamentin jäsenten
valtakirjojen tarkistamisesta. Pitkälle noudatetun käytännön mukaisesti valiokunnan
koordinaattorit hyväksyivät 2. syyskuuta 2009, että puheenjohtaja toimii pysyvänä
esittelijänä kaikissa valtakirjojen tarkistamista koskevissa tapauksissa seitsemännellä
vaalikaudella.

Ensiksi valiokunta tarkisti viimeisimmäksi valittujen parlamentin jäsenten valtakirjat
mietinnössä, joka hyväksyttiin yksimielisesti 9. marraskuuta 2009 ja joka vahvistettiin
täysistunnossa 16. joulukuuta 2009298. Mietintö liittyi 4.–7. kesäkuuta 2009 järjestettyjen
Euroopan parlamentin suorien vaalien tuloksiin ja perustui kaikkien jäsenvaltioiden
vaalituloksista antamiin virallisiin ilmoituksiin, jotka sisälsivät valittujen jäsenten ja
mahdollisten sijaisten nimet ja heidän sijoituksensa äänestystulosten perusteella.

Koska osa jäsenvaltioista ei ollut kuitenkaan välittänyt eteenpäin – tai oli tehnyt niin
myöhässä – luetteloa sijaisista, valiokunta toisti mietinnössään pyynnön, että jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä parlamentille kaikkien valittujen
ehdokkaiden nimet ja lisäksi myös sijaisten nimet sekä heidän sijoituksensa äänestystulosten
perusteella parlamentin työjärjestyksen 3 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan
mukaisesti.

Seitsemännen vaalikauden alkaessa Euroopan parlamentin jäsenenä toimiva henkilö ei voinut
olla enää minkään jäsenvaltion kansallisen parlamentin jäsen. Tämä piti entistä enemmän
paikkansa, koska Yhdistyneelle kuningaskunnalle vuoden 1976 säädöksen 7 artiklan
2 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa myönnettyä tilapäistä poikkeusta ei
enää sovellettu.

On syytä palauttaa mieliin, että edellä mainitun perusteella Yhdistyneen kuningaskunnan
viranomaiset hyväksyivät ”Euroopan parlamenttia (Yhdistyneen kuningaskunnan
parlamentin ylähuoneen jäsenyyden perumista) koskevat vuoden 2008 määräykset”, joiden
nojalla ylähuoneen elinikäisen jäsenyyden saaneet jäsenet eivät saa osallistua ylähuoneen tai
sen valiokuntien kokouksiin tai äänestää niissä sinä aikana, kun he ovat Euroopan
parlamentin jäseniä, eikä heille saa esittää haasteita sinä aikana, kun heidän ylähuoneen
jäsenyytensä on peruttu kyseisten määräysten nojalla. Valiokunta kehotti kuitenkin
mietinnössään komissiota tarkistamaan, ovatko Euroopan parlamenttia (Yhdistyneen
kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen jäsenyyden perumista) koskevat vuoden 2008
määräykset ja erityisesti niiden 4 määräys täysin sopusoinnussa 20. syyskuuta 1976 annetun

297 20. syyskuuta 1976 annettu säädös, sellaisena kuin se on muutettuna 25. kesäkuuta ja 23. syyskuuta 2002
annetulla neuvoston päätöksellä 2002/772/EY (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.).
298 Valiokunnan mietintö A7-0073/2009; Euroopan parlamentin päätös 16. joulukuuta 2009 valtakirjojen
tarkastuksesta (2009/2091(REG)).
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säädöksen kanssa, ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos kyseiset säädökset eivät
ole sopusoinnussa299.

Vuonna 2009 annetussa mietinnössä julistettiin voimassa olevaksi – niiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten tekemien päätösten nojalla, joissa vaalituloksista on valitettu –
sellaisten mietinnön liitteessä lueteltujen Euroopan parlamentin jäsenten edustajantoimi,
joiden valinnasta toimivaltaiset jäsenvaltioiden viranomaiset ovat antaneet ilmoituksen ja
jotka ovat antaneet vuoden 1976 säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja työjärjestyksen
liitteessä I vaaditut kirjalliset ilmoitukset. Valiokunta kehotti siksi jäsenvaltioiden
toimivaltaisia viranomaisia tutkimaan mahdollisimman nopeasti niille esitetyt vastalauseet ja
ilmoittamaan Euroopan parlamentille tähän liittyvistä tuloksista.

Myös parlamentilla on valtuudet tehdä päätöksiä sen jäsenten edustajantoimen kelpoisuutta
koskevissa kiistoissa. Vuoden 1976 säädöksen 12 artiklan nojalla tämä erioikeus voi
kuitenkin koskea vain riita-asioita, jotka ovat seurausta muista kuin sellaisista kyseisen
säädöksen säännöksistä, joissa viitataan kansallisiin säännöksiin300. Tähän mennessä
saatavilla olevien tietojen mukaan Euroopan parlamentille ei ole nostettu kanteita
4.-7. kesäkuuta 2009 järjestetyistä vaaleista. Koska kanne voidaan nostaa myös vielä
myöhemmässä vaiheessa, työjärjestyksen 3 artiklan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa
säädetään, että ”parlamentti voi valiokunnan mietinnön perusteella koska tahansa ilmaista
kantansa jäsenen valtuuksien pätevyyteen liittyvään mahdolliseen muistutukseen”.
Parlamentin puhemies ilmoitti 12. joulukuuta 2011 ja 16. tammikuuta 2012, että
siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) ja erityisesti Euroopan parlamentin
koostumusta koskevasta 2 kohdan muuttamisesta annetun pöytäkirjan voimaantulon jälkeen
parlamentilla oli 18 ylimääräistä paikkaa jäljellä olevaksi seitsemänneksi vaalikaudeksi.
Valiokunta tarkasti uusien jäsenten valtakirjat 25. tammikuuta 2012301.

299 Tähän mennessä tällaista menettelyä ei ole käynnistetty. Euroopan parlamenttia (Yhdistyneen
kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen jäsenyyden perumista) koskevien vuoden 2008 määräysten nykyiset
säännökset eivät kata tilannetta, joissa jäsenillä on perinnöllinen oikeus ylähuoneen jäsenyyteen. Vaikuttaa siltä,
että Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä ei ole säädetty perinnöllisen ylähuoneen jäsenyyden
saaneiden jäsenten mahdollisuudesta keskeyttää virkansa harjoittaminen elinikäisten jäsenten tavoin. Näin ollen
perinnöllisen ylähuoneen jäsenyyden saaneet jäsenet eivät voisi ottaa vastaan Euroopan parlamentin jäsenyyttä
vuoden 1976 säädöksen yhteensopimattomuutta koskevien säännösten perusteella, vaikka heidät valittaisiin
vaaleilla Euroopan parlamentin jäseniksi. Tämä olisi vastoin Euroopan parlamentin vaalien universaaliuden
periaatetta, josta on säädetty vuoden 1976 säädöksen 1 artiklan 3 kohdassa. Komissio oli yhteydessä
toimivaltaisiin Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisiin ja pyysi niiltä lisäselvennyksiä sen tarkistamiseksi,
onko Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö sopusoinnussa vuoden 1976 säädöksen kanssa Euroopan
parlamentin jäsenten valitsemisesta perinnöllisen ylähuoneen jäsenyyden saaneiden jäsenten osalta.
300 Tuomioistuin on määritellyt, että 12 artiklan sanamuodon perusteella on selvää, että kyseisellä artiklalla ei
myönnetä parlamentille valtuuksia ratkaista riitoja, jotka ovat seurausta koko unionin lainsäädännöstä. Kyseisen
artiklan selkeän sanamuodon artiklaa sovelletaan ainoastaan ”erimielisyyksiin (…) joihin säädöksessä
viitataan’: katso 30. huhtikuuta 2009 annettu tuomio yhdistetyissä asioissa C-393/07 ja C-9/08 Italia v.
parlamentti, tuomio 30.4.2009, Kok., s. I-03679, 54 kohta.
301 Koska Lissabonin sopimus ei ollut tullut voimaan ennen vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja, vaalit
järjestettiin Nizzan sopimuksen säännösten mukaisesti, mikä tarkoitti, että parlamentin jäsenten lukumäärä oli
736 jäsentä. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 parlamentin jäsenten lukumäärä oli
751 jäsentä, ja Saksalle oli osoitettu kolme paikkaa vähemmän kuin Nizzan sopimuksessa. Vuoden 1976
säädöksen 5 artiklan mukaan jäsenen toimikautta ei voida kuitenkaan lyhentää vaalikauden aikana, minkä
vuoksi Saksan edustajien määrää ei voitu vähentää. Tämän seurauksena, jotta Saksan edustajien määrä voitaisiin
jättää entiselleen, valittujen jäsenten kokonaismäärää lisättiin 18 jäsenellä vuoden 2014 vaaleihin asti
muuttamalla siirtymäsäännöksistä tehtyä pöytäkirjaa (N:o 36). Neuvosto hyväksyi parlamentin 13. maaliskuuta
2013 antamassa päätöslauselmassa esittämästä ehdotuksesta päätöksen parlamentin paikkojen jakamisesta
vuoden 2014 vaalien jälkeen. Paikkojen jakaminen tarkistetaan uudelleen riittävissä ajoin ennen vuonna 2019
järjestettäviä vaaleja.
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Valiokunta tarkasti myös niiden 14. huhtikuuta 2013 valitun 12 Kroatian jäsenen valtakirjat,
joiden nimet Kroatian kansalliset viranomaiset olivat ilmoittaneet sen jälkeen, kun maa liittyi
Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013302.

Vuosina 2009, 2011 ja 2013 valittujen jäsenten lisäksi valiokunta tarkasti jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten sellaisten jäsenten korvaamiseksi nimittämien jäsenten
valtakirjat, joiden toimikausi oli päättynyt kyseisen ajanjakson aikana
yhteensopimattomuuden, eron tai kuoleman seurauksena303. Valiokunta tarkasti jäsenten
valtakirjoja seuraavasti: kolme vuonna 2009, yhdeksän vuonna 2010, 19 vuonna 2011,
27 vuonna 2012, 18 vuonna 2013 ja 9 vuonna 2014304. Työjärjestyksen 4 artiklan mukaan
valiokunnan oli myös määriteltävä, oliko jäsenten eroaminen tapahtunut 20. syyskuuta 1976
annetun säädöksen hengen mukaisesti, ja valiokunta tutki tapauksia seuraavasti: 13 vuonna 2011,
yhdeksän vuonna 2012, neljä vuonna 2013 ja yksi vuonna 2014.

Mielenkiintoinen valtakirjojen tarkastamista koskeva tapaus liittyi Ranskan Euroopan
parlamentin jäsen Michel Dantiniin, jonka valtakirjat oli tarkastettu vuoden 2009 mietinnössä
muiden vasta valittujen jäsenten joukossa. Dantin oli nimitetty korvaamaan Nora Berra, joka
edelsi Dantinia ehdokkaiden luettelossa, mutta joka ei voinut liittyä Euroopan parlamentin
jäseneksi yhteensopimattomuuden vuoksi, koska hän oli kansallisen parlamentin jäsen.
Ranskan lainsäädännössä sallitaan, että Euroopan parlamenttiin valitut kansallisen
hallituksen jäsenet voivat ”jäädyttää” parlamentaarisen edustajantoimensa siksi aikaa, kun he
hoitavat hallitukseen liittyviä tehtäviään. Kun heidän hallitukseen liittyvä toimikautensa
päättyy, he voivat palata hoitamaan Euroopan parlamentin jäsenen tehtäväänsä. Berra palasi
Euroopan parlamentin jäseneksi ja korvasi Dantinin 16. kesäkuuta 2012 alkaen. Samaan
aikaan toinen Ranskan Euroopan parlamentin jäsen Damien Abad nimitettiin Ranskan
hallitukseen 17. kesäkuuta 2012 alkaen, ja Dantin, joka oli sijoitettu Ranskassa voimassa
olevien lakien mukaan ehdokasluettelon kärkeen sen jälkeen, kun Berra oli palannut
Euroopan parlamentin jäseneksi, nimitettiin Abadin korvaajaksi Euroopan parlamenttiin
17. kesäkuuta 2012 alkaen. Näiden seikkojen perusteella valiokunta käsitteli Dantinin toista
nimitystä yhdessä Berran valtakirjan tarkastamisen kanssa.

Työjärjestyksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla valiokunta arvioi yhteensopivuuden sellaisen
ulkoisen toimen kanssa, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset aikoivat osoittaa
Bogusław Śmigielskille. Valiokunta totesi 23. kesäkuuta 2010, että ehdotettu nimitys
(Varsovassa sijaitsevaan jumalallisen kaitselmuksen temppeliin Smolenskin
lento-onnettomuuden uhrien muistoksi asennettavan muistomerkin pystyttämisestä vastaavan
kunniakomitean jäsenyys) oli yhteensopiva vuoden 1976 säädöksen kirjaimen ja hengen
kanssa.

302 Kroatian liittymisen myötä parlamentin jäsenten määrä nousi tilapäisesti 766 jäseneen Kroatian tasavallan
liittymisehtoja koskevan säädöksen 19 artiklan mukaisesti.
303 Täysistunnossa 12. lokakuuta 2006 hyväksytyn työjärjestyksen 3 artiklan muuttamisen perusteella
yhteensopimattomuuteen liittyvässä tilanteessa, jossa todetaan yleisesti saatavilla olevista lähteistä
varmistettavissa olevien tietojen pohjalta, että Euroopan parlamentin jäsenellä on virka, joka ei sovi yhteen
Euroopan parlamentin jäsenen toimen kanssa vuoden 1976 säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla,
parlamentin on määriteltävä puhemiehensä toimittamien tietojen perusteella toimen olevan avoin. Toisin sanoen
parlamentti ilmoittaa toimen olevan avoin ilman, että parlamentin tarvitsee odottaa ilmoitusta jäsenvaltion
toimivaltaisilta viranomaisilta, joiden on kuitenkin ilmoitettava korvaavien jäsenten nimet. Parlamentti sovelsi
tätä artiklaa useasti seitsemännellä vaalikaudella.
304 Koska asiaankuuluvista nimityksistä oli ilmoitettu pian ennen seitsemännen vaalikauden päättymistä, Katrin
Sakssin ja Christine Revault D’Allones Bonnefoyn valtakirjat oli tarkastettava kirjallisessa menettelyssä.
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7. Erioikeudet ja vapaudet

7.1. Oikeudellinen kehys ja asiaankuuluva oikeuskäytäntö

Työjärjestyksen liitteessä VII olevan XVI jakson 10 kohdan
mukaan oikeudellisten asioiden valiokunta on vastuussa Euroopan
parlamentin jäsenten erioikeuksista ja vapauksista.

Euroopan parlamentin jäsenten vapauksia koskeva oikeudellinen
kehys on erityisen monimutkainen. Aineellinen oikeus – joka
sisältyi ennen Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista
8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8, 9 ja 10 artiklaan –
sisältyy nykyisin Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen,
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön
perustamissopimukseen liitetyn Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
pöytäkirjan (N:o 7) 7, 8 ja 9 artiklaan. Tämä pöytäkirja, johon viitataan myös SEUT-
sopimuksen 343 artiklassa, on näin ollen osa EU:n primaarilainsäädäntöä.

Parlamentissa sovellettava menettely sisältyy työjärjestyksen 5–7 artiklaan. Kuten
jäljempänä on osoitettu, työjärjestystä muutettiin merkittävästi seitsemännen vaalikauden
päättymisen lähestyessä.

Vapauksia koskevaa oikeudellista kehystä täydentää tuomioistuimen oikeuskäytäntö, josta on
tullut erittäin tärkeä tekijä vaalikauden aikana.

Ensinnäkin parlamentin jäsenten vapaus on määritelty erottamalla toisistaan niin sanottu
”absoluuttinen koskemattomuus”, josta on säädetty pöytäkirjan 8 artiklassa305, ja
”suhteellinen koskemattomuus”, josta on säädetty 9 artiklassa306.

Pöytäkirjan 8 artiklassa säädetään, että ”Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa
tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa
mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.” Tämä absoluuttinen koskemattomuus vastaa
kansallisen parlamentin jäsenille paikallisessa perustuslaissa myönnettyä
koskemattomuutta307. Sen pyrkimyksenä on perusteltu tavoite suojella ilmaisunvapautta
parlamentissa308.

305 ”Irresponsabilité”, ”insindicabilità”, ”Immunität”.
306 ”Inviolabilité”, ”inviolabilità”, ”Unverletzlichkeit”.
307 Katso esimerkiksi Ranskan perustuslain 26 artikla (”Parlamentin jäsentä ei voida asettaa syytteeseen, alistaa
tutkittavaksi, pidättää, vangita tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden
tai äänestystensä perusteella”), Italian perustuslain 68 artiklan 1 kohta (”Parlamentin jäseniä ei voida asettaa
vastuuseen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestysten perusteella”), vuonna
1689 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuksien julistuksen 9 artikla (”(...) parlamentin ilmaisunvapautta,
keskusteluja tai käsittelyjä ei saa haastaa tai viedä tuomioistuimeen tai parlamentin ulkopuolelle”) ja Slovenian
perustuslain 83 artikla (”kansalliskokouksen edustajaa ei saa asettaa rikosvastuuseen hänen kansalliskokouksen
istunnossa tai sen työelinten kokouksissa ilmaisemiensa mielipiteiden äänestystensä perusteella”). Vastaava
periaate, lukuun ottamatta merkittävää loukkaavia lausuntoja koskevaa poikkeusta, on säädetty myös Saksan
perustuslain 46 artiklan 1 kohdassa (”jäsentä ei voi haastaa oikeuteen tai jäsenelle ei voi määrätä kurinpidollisia
seuraamuksia tai jäsentä ei voi muulla tavoin asettaa vastuuseen parlamentin ulkopuolella hänen parlamentissa
tai sen valiokunnissa esittämiensä puheiden, käymiensä keskustelujen tai suorittamiensa äänestysten perusteella.
Tämä säännös ei koske loukkaavia lausuntoja”).
308 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lausunto asiassa A. v. Yhdistynyt kuningaskunta, 2002, ECHR
35373/97.
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Silloinen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – nykyinen yleinen tuomioistuin – katsoi,
että pöytäkirjassa myönnetyt erioikeudet ja vapaudet ovat luonteeltaan täysin funktionaalisia,
sillä niiden tarkoituksena on estää puuttuminen yhteisöjen toimintaan ja
riippumattomuuteen309.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan vapauksia koskevien asioiden yhteydessä soveltamien
menettelyjen osalta on ratkaisevan tärkeää erottaa toisistaan absoluuttinen ja suhteellinen
koskemattomuus. Kun on todettu, että asia koskee parlamentin jäsenen tehtäviään
hoitaessaan ilmaisemaa mielipidettä tai äänestystä, pöytäkirjan 8 artikla kattaa kyseisen
jäsenen toimet, eikä hänen koskemattomuuttaan voida kumota310.

8 artiklan aineellisen sisällön osalta oikeudellisten asioiden valiokunta on luonut
yhdenmukaisen käytännön, koska tuomioistuimen esittämien huomioiden mukaisesti
asiaankuuluva koskemattomuus on määriteltävä ainoastaan unionin lainsäädännön
perusteella311.

Toisessa ennakkotuomiossa selkeytettiin käsitettä ”parlamentaaristen tehtävien
harjoittamisen yhteydessä esitetty mielipide”312. Tuomioistuin katsoi, että pöytäkirjan
8 artiklaa on tulkittava siten, että vaikka parlamentin koskemattomuus kattaa pääasiassa
lausunnot, jotka on esitetty Euroopan parlamentin toimitiloissa, ei ole kuitenkaan
mahdotonta, että näiden toimitilojen ulkopuolella esitetyissä mielipiteissä voisi olla kyse
parlamentaaristen tehtävien harjoittamisesta. Se, onko kyseessä tällainen mielipide, on siksi
määriteltävä ottamalla huomioon mielipiteen luonne ja sisältö, eikä sen esittämisen
paikkaa313.

Pöytäkirjan 8 artiklan mukaan ”mielipide” on ymmärrettävä laajasti siten, että se sisältää
huomautukset ja lausunnot, joissa on niiden sisällön perusteella kyse henkilökohtaisten
arviointien esittämisestä314. Lisäksi, jotta mielipide voi nauttia koskemattomuutta, sen on
oltava Euroopan parlamentin jäsenen ilmaisema, kun hän on ”harjoittanut tehtäviään”, mikä
sisältää vaatimuksen ilmaistun mielipiteen liittymisestä parlamentaarisiin tehtäviin315.
Tuomioistuin teki myös selväksi, että ilmaistun mielipiteen ja parlamentaaristen tehtävien
välisen yhteyden on oltava suora ja selvä316 ja että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on
määritellä, onko tuomioistuimen määräyksessä säädetyt ehdot täytetty kyseessä olevassa
asiassa317.

309 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, annettu 15. lokakuuta 2008, asiassa T-345/05, Mote,
tuomio [2008], Kok., s. II-2849, 27 kohta. Tuomioistuin katsoi tässä asiassa, että pöytäkirjan 8 artiklassa
(nykyisin 7 artikla) säädetty parlamentin jäsenen liikkuvuuden rajoittamisen kiellolla ei voida myöntää
suurempaa suojaa kuin 10 artiklassa (nykyisin 9 artikla) myönnetty koskemattomuus. Erioikeuden
”tarkoituksena on varmistaa, että jäsenet voivat käyttää vapauttaan matkustaa parlamentin kokouspaikalle tai
kokouspaikalta”.
310 Katso 21. lokakuuta 2008 annettu tuomio yhdistetyissä asioissa C-200/07 ja C-201/07 Marra, Kok.,
s. I-7929, 44 kohta. Katso myös 27 kohta: 8 artiklassa tarkoitettua koskemattomuutta on pidettävä
”absoluuttisena koskemattomuutena, joka on esteenä oikeudenkäynneille, jotka koskevat parlamentaaristen
tehtävien hoidossa ilmaistua mielipidettä tai suoritettua äänestystä”.
311 Tuomio asiassa Marra, mainittu edellä, 26 kohta.
312 Katso 6. syyskuuta 2011 annettu tuomio asiassa C-163/10, Patriciello, Kok., s. I-7565.
313 Tuomio asiassa Patriciello, mainittu edellä, 30 kohta.
314 Tuomio asiassa Patriciello, mainittu edellä, 32 kohta.
315 Tuomio asiassa Patriciello, mainittu edellä, 33 kohta.
316 Tuomio asiassa Patriciello, mainittu edellä, 35 kohta.
317 Tuomio asiassa Patriciello, mainittu edellä, 37 kohta. Katso myös tuomio asiassa Marra, mainittu edellä,
32-34 kohta, joissa tuomioistuin katsoi, että sen arviointi, kuuluuko 8 artiklassa tarkoitettuun
koskemattomuuteen liittyvä asia sellaisten kansallisten tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan, joita on
kehotettu soveltamaan tätä säännöstä ja joilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa tätä koskemattomuutta,
jos ne katsovat, että ilmaistuissa mielipiteissä tai äänestyksissä on ollut kyse parlamentaaristen tehtävien
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Edellä mainittu oikeuskäytäntö on erittäin tärkeä myös siksi, että siinä selvennetään, että
parlamentin työjärjestyksessä säädettyä menettelyä parlamentin jäsenen parlamentaarisen
koskemattomuuden suojelemiseksi318 voidaan soveltaa myös pöytäkirjan 8 artiklaan319.
Tuomioistuin on kuitenkin määrännyt, että Euroopan parlamentin päätöksissä ”puolustaa”
jäsenen koskemattomuutta pöytäkirjan 8 artiklan nojalla on kyse vain ”mielipiteestä”, joka
ei sido kansallisia tuomioistuimia320.

Kuten oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnöistä käy ilmi, valiokunta mukautti
käytäntönsä nopeasti 8 artiklaa koskevan tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaiseksi.

Pöytäkirjan 9 artikla on erityisen monimutkainen, ja se on aiheuttanut useita käytännön
ongelmia. Siinä säädetään seuraavaa:

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä
lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan
parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se
estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden
yhden jäsenen osalta.

Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, pöytäkirjan 9 artiklan avulla
pyritään ”varmistamaan parlamentin jäsenten riippumattomuus siten, ettei heitä kohtaan
voida harjoittaa painostusta uhkaamalla heitä pidätyksellä tai syytteillä parlamentin
istuntojen aikana”321.

Sanamuoto 9 artiklassa kuvastaa tilannetta, jossa Euroopan parlamentin jäsenet on nimitetty
suoraan vaaleilla valitsemisen sijasta jäsenvaltioiden parlamenttien jäsenten joukosta. Tämän
vuoksi vuonna 1979 järjestettyjen parlamentin ensimmäisten suorien vaalien jälkeen on
syntynyt tarve erilaiselle oikeudelliselle kehykselle, jossa otetaan huomioon jäsenten
demokraattinen legitimaatio. Parlamentti korosti tätä tarvetta useassa eri tilanteessa322, ja

harjoittamisesta. Jos kansallisilla tuomioistuimilla on 8 artiklan soveltamisen yhteydessä epäilyksiä kyseisen
artiklan tulkinnasta, ne voivat viedä (tai ylimmän oikeusasteen tuomioistuinten osalta niiden on vietävä) asian
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ennakkoratkaisun saamiseksi.
318 Katso työjärjestyksen aiempi 6 artiklan 3 kohta ja uusi 6 a artikla.
319 Katso tuomio asiassa Marra, mainittu edellä, 37 kohta: ”Työjärjestyksen [6 a artiklassa] määrätään
koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta menettelystä, jonka Euroopan parlamentin jäsen
voi aloittaa ja jossa on myös kyse koskemattomuudesta, joka koskee parlamentaaristen tehtävien hoidossa
ilmaistuja mielipiteitä ja suoritettuja äänestyksiä”.
320 Tuomio asiassa Marra, mainittu edellä, 39 kohta, ja tuomio asiassa Patriciello, mainittu edellä, 39 kohta.
Tuomioistuin on kuitenkin ilmoittanut, että EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten välistä vilpitöntä
yhteistyötä koskevaa velvollisuutta sovelletaan tässä yhteydessä. Tämän vuoksi tilanteissa, joissa jäsentä vastaan
on nostettu kanne jäsenvaltion tuomioistuimessa, ja tälle tuomioistuimelle ilmoitetaan, että Euroopan
parlamentin työjärjestyksessä säädetty menettely kyseisen jäsenen koskemattomuuden suojelemiseksi on
käynnistetty, kyseisen tuomioistuimen on keskeytettävä oikeuskäsittely ja pyydettävä parlamenttia antamaan
asiasta lausuntonsa mahdollisimman pian: katso tuomio asiassa Marra, mainittu edellä, 43 kohta.
321 Tuomio asiassa Mote, mainittu edellä, 50 kohta, jossa viitataan ratkaisuun asiassa T-17/00 R, Rothley ym. v.
parlamentti, määräys 2.5.2000, Kok., s. II-2085, 90 kohta.
322 Ensimmäinen kerta oli 15. syyskuuta 1983 annettu parlamentin päätöslauselma (EYVL C 277, 17.10.1983,
s. 135). Viimeisin kerta oli 6. heinäkuuta 2006 annettu parlamentin päätöslauselma erioikeuksista ja vapauksista
tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta (EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 830). On myös syytä panna merkille, että
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta esitti helmikuussa 2012 toisen mietinnön
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vuonna 2005 neuvosto suostui perehtymään asiaan, jotta se voisi antaa pöytäkirjaa koskevan
päätöksen323, mutta tähän mennessä mitään ei ole tehty. Nykyisen oikeudellisen kehyksen
merkittävin puute oli, että 9 artiklassa säädettyjen kansallisten säännösten soveltamisen
seurauksena sääntöjen vaihtelevuus on suurta ja myös jäsenten välinen kohtelu voi poiketa
toisistaan. Jäsenet todellakin nauttivat kotimaissaan kansallisten parlamenttiensa
myöntämistä vapauksista, mikä voi joissakin maissa tarkoittaa, että koskemattomuutta ei ole
lainkaan324. Yhdenmukaisen monikansallisen järjestelmän perustaminen olisi siksi paras
ratkaisu.

8 artiklan tavoin myös 9 artikla on ollut tärkeiden määräysten ytimessä. Yleinen tuomioistuin
on erityisesti todennut, että pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännökset
tarkoittavat, että Euroopan parlamentin jäsenten oman valtionsa alueella nauttiman
koskemattomuuden laajuus ja soveltamisala määritellään erilaisissa kansallisissa laeissa,
joihin kyseisessä säännöksessä viitataan325.

Tuomioistuin on selventänyt, että pöytäkirjan 9 artikla ”koskee koskemattomuutta
oikeudenkäynneissä, joissa on kyse muista kuin mainitussa 9 artiklassa [nykyisin 8 artikla]
tarkoitetuista teoista”326. Tämän vuoksi jäsenet eivät voi missään määrin vaatia hyötyvänsä
9 artiklan nojalla kansallisista ilmaisunvapautta koskevista säännöksistä, koska tämä on jo
katettu kokonaan ja täysin 8 artiklassa säädetyllä absoluuttisella koskemattomuudella. Toisin
kuin 8 artiklassa tarkoitettu koskemattomuus, kaikki muu koskemattomuus, joka on
olemassa 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, voidaan kumota Euroopan parlamentin
päätöksellä 9 artiklan viimeisen kohdan mukaisesti, jos kansallinen viranomainen esittää
tätä asiaa koskevan pyynnön.

Jäsenet voivat esittää pyyntöjä koskemattomuutensa suojelemiseksi 9 artiklan puitteissa.
Yleinen tuomioistuin on kuitenkin todennut selvästi, että parlamentilla on laaja harkintavalta
siitä, millaisen päätöksen se haluaa antaa pöytäkirjan 9 artiklaan liittyvän koskemattomuuden
suojelemista koskevan pyynnön perusteella327.

Menettely valiokunnassa ja täysistuntovaiheessa on katettu työjärjestyksen 5–7 artiklassa.

Lyhyesti mainittuna pyynnöt parlamentin jäsenen tai aiemman parlamentin jäsenen
koskemattomuuden pidättämisestä tai sen puolustamisesta ilmoitetaan täysistunnossa ja
käsitellään suljetuin ovin oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Pyyntöjen on oltava peräisin
kyseessä olevan jäsenvaltion ”toimivaltaiselta viranomaiselta”328. Valiokunnalla on useita
pysyviä esittelijöitä, ja sääntönä on, että esittelijä ei saa edustaa samaa kansallisuutta tai olla

ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976
annetun säädöksen muuttamisesta (2009/2134(INI)), jossa esitettiin uudelleen pitkäaikainen toive siitä, että
etuoikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa muutettaisiin Euroopan parlamentin jäseniä koskevan
yhdenmukaisen monikansallisen järjestelmän perustamiseksi, mutta sitä ei koskaan esitetty hyväksyttäväksi
täysistunnossa.
323 Katso jäsenvaltioiden edustajien julistus neuvoston kokouksessa 3. kesäkuuta 2005 (neuvoston asiakirja
9737/05).
324 Tämä koskee esimerkiksi Yhdistynyttä kuningaskuntaa: Katso parlamentaaristen etuoikeuksien sekakomitean
ensimmäinen raportti, annettu 9. huhtikuuta 1999, HC 214-I 1998-99, 242 kohta: ”Jos jäsen asetetaan
syytteeseen rikoksesta, koskemattomuuden pidättämistä ei edellytetä. Jos joku jäsenistä vangitaan, eikä hän voi
osallistua siksi parlamentin istuntoihin, parlamentin ala- ja ylähuoneelle on ilmoitettava asiasta”.
325 Yleisen tuomioistuimen tuomio, annettu 19. maaliskuuta 2010, asiassa T-42/06, Gollnisch v. Euroopan
parlamentti, Kok., s. II-1135, 106 kohta.
326 Tuomio asiassa Marra, mainittu edellä, 45 kohta.
327 Tuomio asiassa Gollnisch, mainittu edellä, 101 kohta.
328 Vaikka tätä mahdollisuutta ei ole nimenomaisesti suljettu pois 9 artiklan viimeisessä kohdassa, on totta, että
parlamentin työjärjestyksen mukaan parlamentin jäsenen koskemattomuudesta ei voida luopua parlamentin
omasta aloitteesta, vaan ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.
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samasta poliittisesta ryhmästä kuin kyseessä oleva parlamentin jäsen. Parlamentin jäsenellä
on oikeus tulla kuulluksi ja esittää asiakirjoja, ja valiokunta voi pyytää tietoja toimivaltaiselta
kansalliselta viranomaiselta. Valiokunnan mietinnössä voidaan suositella ainoastaan, että
parlamentin jäsenen koskemattomuudesta luovutaan tai ei luovuta, tai parlamentin jäsenen
koskemattomuutta suojellaan tai ei suojella. Valiokunta ei voi lausua missään olosuhteissa
parlamentin jäsenen syyllisyydestä tai muista asioista eikä siitä, oikeuttavatko jäsenen
mielipiteet tai toimet syytteiden nostamisen.

Nykyistä oikeudellista kehystä muutettiin huomattavasti seitsemännellä vaalikaudella, jotta
kehys voitiin mukauttaa edellä mainittuun oikeuskäytäntöön ja oikeudellisten asioiden
valiokunnan käytäntöjen kehittymiseen sekä jotta voitiin yleisesti ottaen parantaa nykyisten
sääntöjen rakennetta ja luettavuutta329. Tärkeimpiä muutoksia olivat sen periaatteen – jota
valiokunta on jatkuvasti kannattanut – kodifiointi, jonka mukaan parlamentaarinen
koskemattomuus ei ole parlamentin jäsenen henkilökohtainen etu vaan tae koko parlamentin
ja sen jäsenten riippumattomuudesta (työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohta), uusien erityisten
koskemattomuuden suojelemista koskevien sääntöjen säätäminen (työjärjestyksen 6 a artikla)
ja puhemiehen kiireelliset toimet koskemattomuuden suojelemiseksi (työjärjestyksen
6 b artikla) sekä uusi ja tarkempi säännös jäsenten kuulemisesta (työjärjestyksen 7 artiklan
5 kohta). Työjärjestykseen tehtävissä muutoksissa vahvistettiin myös periaate, jonka mukaan
erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään
täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä
riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviään (työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohta), ja
selvennettiin, että oikeudellisten asioiden valiokunnan on harkittava viipymättä – mutta
kuitenkin suhteellinen monimutkaisuus huomioon ottaen – koskemattomuuden pidättämistä
koskevat pyynnöt ja erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevat pyynnöt
(työjärjestyksen 7 artiklan 2 kohta). Lisäksi uusissa säännöksissä annetaan oikeudellisten
asioiden valiokunnalle erityisasema, sillä sen tehtävänä on vahvistaa periaatteet
koskemattomuutta koskeviin menettelyihin liittyvän säännöksen soveltamiseksi
(työjärjestyksen 7 artiklan 12 kohta).

Oikeudellisten asioiden valiokunta on luonut ajan kuluessa useita eri periaatteita, joita se
soveltaa jatkuvasti. Valiokunta ei erityisesti pidätä koskemattomuutta, jos kyseessä on fumus
persecutionis-tilanne, eli jos on olemassa hyvin perusteltu epäilys siitä, että oikeudenkäynti
on käynnistetty poliittisen vahingon aiheuttamiseksi kyseiselle parlamentin jäsenelle. Lisäksi
parlamentti on valmistautunut Sakellarioun tapauksen jälkeen330 pidättämään
koskemattomuuden myös siviilioikeudellisissa asioissa, joissa vahingonkorvausvaade on
luonteeltaan rankaiseva tai joissa toimi luokitellaan luonteeltaan lähes rangaistukseksi331.

329 Katso Euroopan parlamentin päätös 16. tammikuuta 2014 koskemattomuuden pidättämistä ja puolustamista
koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen määräysten muuttamisesta (P7_TA-PROV(2014)0035). On
syytä panna merkille, että Euroopan parlamentin kertaäänestyksellä tarkistuksitta hyväksymä perussopimus-,
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintö sisälsi kaikki oikeudellisten asioiden valiokunnan
9. heinäkuuta 2013 antamassaan lausunnossa ehdottamat muutokset.
330 Valiokunnan mietintö A5-0309/2003; Euroopan parlamentin päätös 23. syyskuuta 2003 Jannis Sakellarioun
parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä.
331 Tämän mukaisesti valiokunta katsoi, että parlamentin jäsenten vapauksia olisi puolustettava
siviilioikeudenkäynneissä seuraavissa asioissa: De Magistris (valiokunnan mietintö A7-0152/2011; Euroopan
parlamentin päätös 10. toukokuuta 2011), De Magistris (valiokunnan mietintö A7-0412/2011; Euroopan
parlamentin päätös 1. joulukuuta 2011), De Magistris (valiokunnan mietintö A7-0070/2012; Euroopan
parlamentin päätös 29. maaliskuuta 2012), Comi (valiokunnan mietintö A7-0067/2014; Euroopan parlamentin
päätös 4. helmikuuta 2014), Mirsky (valiokunnan mietintö A7/0273/2014; Euroopan parlamentin päätös
15. huhtikuuta 2014).
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7.2. Seitsemännen vaalikauden tapahtumat

Oikeudellisten asioiden valiokunta antoi seitsemännellä vaalikaudella 43 mietintöä
parlamentin jäsenten koskemattomuudesta: näistä 26 koski pyyntöä parlamentaarisen
koskemattomuuden pidättämiseksi ja 17 pyyntöä sen puolustamiseksi332. Osassa näistä
tapauksista nostettiin esille kysymyksiä, jotka on syytä mainita.

Aiemman Saksan Euroopan parlamentin jäsenen Tobias Pflügerin koskemattomuuden ja
etuoikeuksien puolustamista koskeneen pyynnön osalta oikeudellisten asioiden valiokunta
antoi mietinnön, jossa suositeltiin olemaan puolustamatta hänen koskemattomuuttaan.
Parlamentti oli itse asiassa käsitellyt samoja asioita jo vuonna 2006. Tuolloin parlamentti
päätti suositella Pflügerin koskemattomuuden pidättämistä, koska parlamentti katsoi, että
kyseessä oli pöytäkirjan 9 artiklassa tarkoitettu tapaus ja että kyseessä oleva
rikosoikeudenkäynti ei vaikuttanut kielteisesti hänen poliittiseen toimintaansa. Valiokunnan
näkemyksen mukaan parlamentilla ei ollut siksi perusteita ottaa kantaa samoista asioista.
Valiokunta tutki kuitenkin myös, voisiko käynnissä oleva rikosoikeudenkäynti – erityisesti
ensimmäisen oikeusasteen tuomio ja yleisen syyttäjän myöhempi valitus – uhata parlamentin
erioikeuksia, ja tuli siihen johtopäätökseen, että molempiin tekoihin voidaan asiallisesti
soveltaa kansallisen rangaistuslainsäädännön periaatetta, jonka mukaisesti tuomion
mittaamisessa otetaan huomioon muun muassa, onko henkilö julkisen viran haltija.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomari viittasi siihen, että Tobias Pflüger on Euroopan
parlamentin jäsen ja nimenomaisesti myös siihen, että kyse on yleisesti kansan edustajana
toimimisesta ja että teot tehtiin julkisesti. Lisäksi yleisen syyttäjän esittämä valitus on
ainoastaan meneillään olevan oikeudenkäynnin ensimmäinen vaihe, eikä asioihin
puuttuminen kesken oikeudenkäynnin olisi soveliasta. Tämän perusteella valiokunta on
päättänyt olla puolustamatta Tobias Pflügerin parlamentaarista koskemattomuutta ja
erioikeuksia333.

Miloslav Ransdorfin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön osalta valiokunta
antoi yksimielisen mietinnön, jossa se suositteli, että parlamentti pidättäisi kyseessä olevan
parlamentin jäsenen koskemattomuuden. Parlamentin puhemies välitti 9. heinäkuuta 2008
oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajalle Tšekin tasavallan poliisipäällikön
kirjeen, jossa pyydettiin pidättämään Ransdorfin parlamentaarinen koskemattomuus, jotta
hänet voitaisiin asettaa rikossyytteeseen. Parlamentti oli päättänyt jo edeltävällä
vaalikaudella 3. helmikuuta 2009 pidättää Ransdorfin koskemattomuuden samaan
rikossyytteeseen asettamista varten334. Koska Ransdorf valittiin uudelleen ja Tšekin
lainsäädännön mukaan parlamentin jäsenen uudelleen valitsemisen seurauksena on
toimitettava uudelle parlamentille uusi pyyntö jäsenen koskemattomuuden pidättämisestä,
valiokunta katsoi, että Ransdorfin koskemattomuus olisi pidätettävä samoista syistä kuin
vuonna 2009335.

332 Nämä luvut vahvistavat saman suuntauksen kuin kuudennella vaalikaudella, jolloin oikeudellisten asioiden
valiokunta antoi 42 mietintöä parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä ja sen puolustamista koskevista
pyynnöistä. Seitsemännellä vaalikaudella valiokunta päätti olla ryhtymättä toimenpiteisiin Clemente Mastellan
ja Brice Hortefeux’n parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevien pyyntöjen osalta ja Richard
Seeberin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisen osalta. Nämä asiat eivät sisälly edellä mainittuihin
tapauksiin.
333 Valiokunnan mietintö A7-0054/2009; Euroopan parlamentin päätös 24. marraskuuta 2009 Tobias Pflügerin
parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä.
334 Valiokunnan mietintö A6-0008/2009; Euroopan parlamentin päätös 3. helmikuuta 2009 Miloslav Ransdorfin
parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä.
335 Valiokunnan mietintö A7-0107/2010; Euroopan parlamentin päätös 5. toukokuuta 2010 Miloslav Ransdorfin
parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä.
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Kun valiokunta antoi mietinnön Valdemar Tomaševskin, koskemattomuuden puolustamista
koskevasta pyynnöstä, valiokunta pyysi komissiota puuttumaan Liettuan viranomaisten
toimintaan Euroopan unionin lainsäädännön vahvistamiseksi ja käynnistämään tarvittaessa
SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetun rikkomusmenettelyn. Liettuan valtakunnallinen
eettinen toimikunta hyväksyi 22. tammikuuta 2010 Liettuan poliittisten päätöksentekijöiden
toimintasääntöjen (sovelletaan myös Euroopan parlamentin jäseniin) nojalla päätöksen
Valdemar Tomaševskille annettavasta ”julkisesta varoituksesta”, joka koskee hänen
poliittista toimintaansa Euroopan parlamentin jäsenenä. Koska mainittu valtakunnallinen
eettinen toimikunta ei ole tuomioistuin eikä Tomaševskia siksi voida katsoa haastetun
oikeuteen pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti, valiokunta katsoi, että tapauksessa ei ole kyse
parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta. Valiokunta kuitenkin katsoi, että
Liettuan viranomaisten päätös ja sen perustana ollut kansallinen lainsäädäntö loukkasi
Euroopan parlamentin jäsenten itsenäisyyttä ja riippumattomuutta koskevia periaatteita, jotka
on vahvistettu Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 2 artiklan
1 kohdassa336, ja kehotti komissiota ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin337.

Valiokunta päätti Elmar Brokin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön osalta
yksimielisesti olla pidättämättä hänen koskemattomuuttaan sillä perusteella, että kyseessä oli
selvä fumus persecutionis-tilanne. Pidättämistä koskeva pyyntö esitettiin Bielefeldin yleisen
syyttäjän kirjeessä, ja kyseessä oli Brokin tuloveroilmoitusta koskeva asia. Nostetut
rikossyytteet olisi käsitelty tavallisen kansalaisen tapauksessa pelkästään hallinnollisessa
menettelyssä. Lisäksi yleinen syyttäjä pyrki salaamaan Brokilta tätä vastaan esitettyä syytettä
koskevat tiedot valheellisin ja erittäin loukkaavin perustein ilman asianmukaista syytä ja
varmisti sen lisäksi, että tapaus sai paljon julkisuutta tiedotusvälineissä, ja aiheutti siten
mahdollisimman paljon vahinkoa kyseiselle parlamentin jäsenelle. Tämän vuoksi valiokunta
katsoi, että kyseessä on fumus persecutionis, koska vaikutti siltä, että menettelyjen
käynnistämisen ainoana syynä oli vahingoittaa Brokin mainetta. Tämän vuoksi valiokunta
kehotti Euroopan parlamenttia olemaan pidättämättä Elmar Brokin parlamentaarista
koskemattomuutta338.

Bruno Gollnischin koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön osalta valiokunta
antoi mietinnön, jossa se suositteli, että parlamentti ei puolustaisi kyseessä olevan
parlamentin jäsenen koskemattomuutta. Gollnischia koskeva pyyntö liittyi Ranskan
viranomaisten soveltamiin toimiin osana oikeudellista tutkintaa ja korvausvaatimuksia
(plainte avec constitution de partie civile), jotka Kansainvälisen rasismin ja antisemitismin
vastainen liitto (LICRA) esitti nimetöntä henkilöä vastaan 26. tammikuuta 2009 rotuvihaan
yllyttämisestä. Toimi liittyi puolueen lehdistötiedotteeseen Rhône-Alpes’in alueneuvostossa.
Gollnisch pyysi Euroopan parlamenttia puolustamaan koskemattomuuttaan tässä asiassa,
koska siinä oli hänen mukaansa kyse hänen poliittisten mielipiteiden ilmaisemisen
vapaudesta. Valiokunta kuitenkin katsoi, että tapaus ei ole osa Bruno Gollnischin poliittista
toimintaa Euroopan parlamentin jäsenenä. Tapaus koskee sen sijaan yksinomaan Bruno
Gollnischin alueellis- ja paikallisluonteista toimintaa Rhône-Alpes’in aluevaltuutettuna,
johon tehtävään Bruno Gollnisch valittiin suoralla ja yleisellä vaalilla ja joka on pidettävä
erillään Euroopan parlamentin jäsenyydestä. Tämän vuoksi valiokunta suositteli, että
parlamentti ei puolustaisi Gollnischin parlamentaarista koskemattomuutta. Samaan aikaan

336 Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 2 artiklan 1 kohdan mukaan ”jäsenet ovat
itsenäisiä ja riippumattomia”.
337 Valiokunnan mietintö A7-0214/2010; Euroopan parlamentin päätös 6. heinäkuuta 2010 Valdemar
Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä.
338 Valiokunnan mietintö A7-0047/2011; Euroopan parlamentin päätös 8. maaliskuuta 2011 Elmar Brokin
parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä.
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valiokunta katsoi, että Ranskan viranomaisten Bruno Gollnischiin kohdistamat ilmeisesti
vapautta rajoittavat toimet ennen hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa pidättämistä
koskevan pyynnön esittämistä olivat parlamentin etuoikeuksien valitettava rikkomus.
Ranskan viranomaiset esittivät kuitenkin parlamentin antamaan päätökseen mennessä
virallisesti Bruno Gollnischin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan
pyynnön soveltaakseen tällaisia toimia tulevaisuudessa, minkä vuoksi hänen
parlamentaarisen koskemattomuuden puolustaminen ei ollut enää tarpeen339. Samaan
oikeuskäsittelyyn liittyen valiokunta käsitteli myös Lyonin vetoomustuomioistuimen
syyttäjän esittämän pyynnön Gollnischin koskemattomuuden pidättämiseksi, jotta LICRA:n
jättämä valitus voitaisiin tutkia ja tarvittaessa Gollnisch voidaan haastaa toimivaltaisiin
tuomioistuimiin. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä
antamansa päätöksen mukaisesti valiokunta suositteli pidättämään Gollnischin
parlamentaarisen koskemattomuuden340.

Adrian Severinin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön osalta valiokunta ei
löytänyt todisteita fumus persecutionis -tilanteesta ja suositteli, että Euroopan parlamentin
olisi pidätettävä hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa. Valiokunta kuitenkin katsoi
myös, että ennen lopullista tuomiota Severiniä ei saisi pidättää tai vangita eikä hän saisi
joutua sellaisten toimenpiteiden kohteeksi, jotka estäisivät häntä hoitamasta
edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä341.

Viktor Uspaskichin 5. ja 11. huhtikuuta 2011 toimittaman kahden hänen
koskemattomuutensa puolustamista koskeneen pyynnön osalta valiokunta piti
asianmukaisena käsitellä ne yhdessä, koska ne koskivat samaa oikeudenkäyntiä. Viktor
Uspaskichia syytettiin lähinnä puolueen rahoitusta koskevasta kirjanpitorikoksesta ennen
hänen valitsemistaan Euroopan parlamenttiin. Tältä osin on pantava merkille, että
7. syyskuuta 2010 Euroopan parlamentti pidätti Viktor Uspaskichin parlamentaarisen
koskemattomuuden, sillä se katsoi, ettei tarkoitushakuisesta syytteestä (fumus persecutionis)
ollut esitetty vakuuttavia todisteita ja etteivät rikokset, joista Viktor Uspaskichia syytetään,
liity millään tavoin hänen työhönsä Euroopan parlamentin jäsenenä. Viktor Uspaskich nosti
28. lokakuuta 2010 unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen Euroopan parlamentin
7. syyskuuta 2010 tekemän päätöksen kumoamiseksi mutta peruutti sen heinäkuussa 2011.
Huhtikuun 5 päivänä 2011 päivätyssä kirjeessään Uspaskich esitti, että Liettuan
viranomaisten aloittama rikosoikeudellinen menettely esti häntä hoitamasta
edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä, koska se pöytäkirjan 7 artiklan vastaisesti esti häntä
liikkumasta vapaasti. Pöytäkirjan 7 artiklan tarkoituksena on suojata parlamentin jäseniä
heidän liikkumisvapauteensa kohdistuvilta, muilta kuin lainkäytöllisiltä rajoituksilta, joten
siinä ei määrätä koskemattomuudesta vaan erioikeudesta, eikä se suojaa parlamentin jäseniä
liikkumisvapauteensa kohdistuvilta lainkäytöllisiltä rajoituksilta. Tämän vuoksi Euroopan
parlamentti ei voinut myöntyä Viktor Uspaskichin 5. huhtikuuta 2011 esittämään pyyntöön
puolustaa hänen koskemattomuuttaan pöytäkirjan 7 artiklan nojalla. Viktor Uspaskich pyysi
11. huhtikuuta 2011 päivätyssä kirjeessään parlamenttia palauttamaan koskemattomuutensa
ja kumoamaan syyskuussa 2010 tekemänsä edeltävän päätöksen. Uspaskich vetosi uusiin
seikkoihin – pääasiassa WikiLeaksin esittämään diplomaattiseen muistioon –, jotka hänen
mukaansa osoittivat, että kirjanpitorikoksesta järjestetty oikeudenkäynti oli luonteeltaan

339 Valiokunnan mietintö A7-0154/2011; Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2011 Bruno Gollnischin
parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä.
340 Valiokunnan mietintö A7-0155/2011; Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2011 Bruno Gollnischin
parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä.
341 Valiokunnan mietintö A7-0242/2011; Euroopan parlamentin päätös 23. kesäkuuta 2011 Adrian Severinin
parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä.
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poliittinen, minkä vuoksi hänen koskemattomuutensa oli palautettava. Valiokunta kuitenkin
katsoi, että Liettuan ulkoasiainministeriön väitetyn lausunnon ja oikeudenkäynnin välillä ei
ollut yhteyttä, eikä väitteelle Uspaskichin poliittisesta vainoamisesta ollut siten perusteita.
Näillä perusteilla valiokunta päätti olla puolustamatta Uspaskichin koskemattomuutta342.

Gabriele Albertinin koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön osalta valiokunta
suositteli, että hänen koskemattomuuttaan ei olisi puolustettava.343. Albertini esitti kuitenkin
joitakin kuukausia myöhemmin pyynnön hänen koskemattomuuden puolustamista koskevan
pyynnön käsittelemiseksi uudelleen ja toimitti sen mukana uusia todistusasiakirjoja. Kun
oikeudellisten asioiden valiokunta oli perehtynyt Albertinin toimittamiin asiakirjoihin,
harkinnut asiaa useaan eri otteeseen ja pyytänyt ja saanut selvitykset Italian oikeuslaitoksen
korkealta neuvostolta ja kyseessä olevasta oikeudenkäynnistä vastaavalta tuomioistuimelta ja
syyttäjänvirastolta, valiokunta suositteli, että menettelyjä Gabriele Albertinin
koskemattomuuden puolustamiseksi ei pitäisi käynnistää uudelleen, koska
koskemattomuuden puolustamatta jättämisestä 21. toukokuuta 2013 annetun parlamentin
päätöksen käsittelemiselle uudelleen ei ollut perusteita. Uudelleenkäsittelyä koskevassa
pyynnössään Albertini luotti samaan asiaan, jonka hän oli ottanut esille jo ensimmäisessä
menettelyssä. Uudet todistusasiakirjat ja myöhemmät Italian viranomaiset selvennykset
osoittivat varmuudella tämän asian, mutta asian itsessään osalta oli jo katsottu alkuperäisessä
menettelyssä, että asiassa ei ole kyse fumus persecutionis -tilanteesta tai että asia ei oikeuta
muulla tavoin Albertinin koskemattomuuden puolustamista. Lisätodisteiden toimittaminen
tästä asiasta ei siksi antanut syitä harkita uudelleen hänen koskemattomuutensa
puolustamista.

Corneliu Vadim Tudorin koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön osalta
valiokunta antoi yksimielisesti mietinnön, jossa se suositteli, että parlamentti ei puolustaisi
hänen koskemattomuutta ja erioikeuksiaan. Tudorin pyyntö liittyi rikosasiaan, jossa häntä
syytettiin ulosottomiehen ja poliisien uhkailusta, kyseisiin henkilöihin kohdistetusta
väkivallasta, kyseisten henkilöiden loukkaamisesta sekä yrityksestä estää lainvoimaisen
päätöksen täytäntöönpano tilanteessa, joka liittyi România Mare -puolueen häätöön sen
toimitiloista Bukarestissa 4. tammikuuta 2011. Oikeudellisten asioiden valiokunnan
puheenjohtaja lähetti 8. kesäkuuta 2011 Romanian viranomaisille kirjeen ja pyysi lisätietoja
Tudoria vastaan vireille pannusta menettelystä. Romanian viranomaiset vastasivat, että
”koska Tudoria ei ole pidätetty tai vangittu eikä hänelle ole tehty henkilöntarkastusta,
asiassa ei tarvita Euroopan parlamentin toimia, ja koska asia ei liity Tudorin äänestyksiin
eikä hänen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiin poliittisiin mielipiteisiinsä, häntä ei ole
pidätetty tai vangittu eikä hänelle ole tehty henkilöntarkastusta, ei ole katsottu tarpeelliseksi
pyytää Tudorin koskemattomuuden pidättämistä”. Valiokunta totesi, että România Mare
-puolueen häätö ja siihen liittyvät olosuhteet ovat siviili- ja rikosoikeudellisia asioita, joilla ei
ole suoraa ja ilmeistä yhteyttä Tudorin Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamiseen.
Lisäksi Tudor ei pyrkinyt itse selittämään toimivaltaiselle valiokunnalle
koskemattomuutensa puolustamista koskevaa pyyntöään, erityisesti kun otetaan huomioon

342 Valiokunnan mietintö A7-0411/2011; Euroopan parlamentin päätös 1. joulukuuta 2011 Viktor Uspaskichin
parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä. Valiokunnan
mietintö A7-0413/2011; Euroopan parlamentin päätös 1. joulukuuta 2011 Viktor Uspaskichin parlamentaarisen
koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä.
343 Valiokunnan mietintö A7-0149/2013; Euroopan parlamentin päätös 21. toukokuuta 2013 Gabriele Albertinin
parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä.
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Romanian viranomaisten lähettämä kirje. Tämän perusteella valiokunta päätti olla
puolustamatta Corneliu Vadim Tudorin parlamentaarista koskemattomuutta344.

Małgorzata Handzlikin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön osalta valiokunta
antoi mietinnön, jossa se suositteli, että parlamentti ei pidättäisi hänen koskemattomuutta.
Puolan tasavallan julkinen syyttäjä pyysi Handzlikin parlamentaarisen koskemattomuuden
pidättämistä väitettyä Puolan rikoslaissa säädettyä rikosta koskevan tutkinnan ja
mahdollisten oikeustoimien yhteydessä. Handzlikia syytettiin siitä, että hän oli pyytänyt
Euroopan parlamenttia korvaamaan kielikurssille osallistumisesta aiheutuvat kustannukset
osallistumatta todellisuudessa kurssille. Handzlikia kuultiin kahdesti menettelyjen aikana,
jolloin hänellä oli mahdollisuus kertoa näkemyksensä menettelystä. Valiokunta kuuli myös
Euroopan petostentorjuntaviraston pääjohtajaa Giovanni Kessleriä ja Euroopan parlamentin
varainhoidon pääosaston pääjohtajaa Roger Vanhaerenia. Olosuhteet, joissa Małgorzata
Handzlikin tapausta käsiteltiin, ovat herättäneet vakavaa huolta menettelystä, koska asiaan
liittyvä summa on pieni ja todisteiden asema ja alkuperä ovat epävarmoja. Tämän perusteella
valiokunta totesikin, että kyseessä voidaan olettaa olevan fumus persecutionis -tapaus.
Näiden asioiden perusteella valiokunta suositteli, että parlamentin ei pitäisi pidättää
Handzlikin parlamentaarista koskemattomuutta345.

Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön osalta valiokunta
suositteli, että parlamentti pidättäisi hänen koskemattomuutensa. Lyonin
muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä pyysi Euroopan parlamentin jäsenen Marine
Le Penin koskemattomuuden pidättämistä mahdollisten oikeustoimien käynnistämiseksi
väitetyistä rikkomuksista, jotka koskevat yllytystä vihaan, syrjintään tai väkivaltaan
ihmisryhmää kohtaan heidän uskontonsa perusteella. Asioihin Patriciello ja Gollnisch
liittyvän oikeuskäytännön perusteella valiokunta katsoi, että asian tosiseikat eivät
mahdollistaneet suoran ja ilmeisen yhteyden määrittelemistä ilmaistun mielipiteen ja
parlamentin jäsenen tehtävien hoitamisen välille. Asia ei kuulunut Le Penin poliittiseen
toimintaan Euroopan parlamentin jäsenenä, koska siinä oli kyse puhtaasti kansallisesta tai
alueellisesta toiminnasta. Puhe pidettiin Lyonissa oleville valitsijoille osana vaalikampanjaa,
jolla Le Pen pyrki Kansallisen rintaman puheenjohtajaksi, eikä se siten ollut yhteydessä
hänen toimintaansa Euroopan parlamentin jäsenenä. Väitetyllä teolla ei siten ollut suoraa ja
ilmeistä yhteyttä Marine Le Penille Euroopan parlamentin jäsenenä kuuluvien tehtävien
hoitamiseen eikä kyseessä ollut mielipide, jonka hän on esittänyt hoitaessaan tehtäviään
Euroopan parlamentin jäsenenä. Myöskään valiokunnalle annettujen selvitysten perusteella
ei ollut syytä epäillä, että kyseessä olisi fumus persecutionis -tapaus. Näiden asioiden
perusteella valiokunta suositteli, että parlamentti pidättää Le Penin parlamentaarisen
koskemattomuuden346.

Zbigniew Ziobron koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön osalta valiokunta
suositteli, että hänen koskemattomuutensa olisi pidätettävä. Puolan tasavallan yleinen
syyttäjä pyysi Euroopan Zbigniew Ziobron koskemattomuuden pidättämistä sellaista
väitettyä rikosta koskevien oikeustoimien yhteydessä, joka liittyy rikkomukseen, joka
katsotaan asianomistajarikokseksi Puolan rikoslain nojalla, ja joka koski Puolan edeltävään
maatalousministeriin liittyvää herjausta haastattelussa. Palauttaa mieliin, että kysymys
koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä tietyssä tapauksessa on yksin

344 Valiokunnan mietintö A7-0151/2012; Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2012 Corneliu Vadim
Tudorin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä.
345 Valiokunnan mietintö A7-0195/2013; Euroopan parlamentin päätös 11. kesäkuuta 2013 Małgorzata
Handzlikin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä.
346 Valiokunnan mietintö 7-0236/2013; Euroopan parlamentin päätös 2. heinäkuuta 2013 Marine Le Penin
parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä.
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parlamentin päätettävissä, minkä vuoksi valiokunta katsoi, että väitetyllä rikkomuksella ei
ole suoraa ja ilmeistä yhteyttä Zbigniew Ziobrolle Euroopan parlamentin jäsenenä kuuluvien
tehtävien hoitamiseen eikä kyse ole pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitetusta Euroopan
parlamentin jäsenen tehtäviä hoitaessa ilmaistusta mielipiteestä tai äänestyksestä. Koska
parlamentti ei löytänyt todisteita fumus persecutionis -tapauksesta ja koska päätös olla
pidättämättä Ziobron koskemattomuutta olisi estänyt toista yksityistä osapuolta saattamasta
asiaansa tuomioistuimen käsiteltäväksi osana puolustustaan, valiokunta päätti pidättää
Ziobron koskemattomuuden347. Ziobron tapaus on syytä panna merkille myös siksi, että
parlamentille oli toimitettu aiempi pyyntö hänen koskemattomuutensa pidättämiseksi
tammikuussa 2013. Tämän pyynnön esittäjänä oli kuitenkin asiaa käsittelevä tuomioistuin
yksityisen osapuolen pyynnöstä eikä yleisen syyttäjän virasto, kuten Puolan viranomaiset
olivat ilmoittaneet aikaisemmin 26. heinäkuuta 2011. Oikeudellisten asioiden valiokunta
katsoi, että koskemattomuuden pidättämistä koskevaa pyyntöä ei siten ollut osoitettu
Euroopan parlamentille toimivaltaisen viranomaisen toimesta eikä hyväksynyt siksi
pyyntöä348.

Toinen kiinnostava asia liittyy Karmelo Landa Mendiben koskemattomuuden puolustamista
koskevaan pyyntöön. Landa Mendibe, joka oli parlamentin jäsen vuosina 1990–1994, pyysi
puolustamaan koskemattomuuttaan oikeudenkäynnissä, jossa häntä syytettiin hänen omien
sanojensa mukaan aseelliseen ryhmään kuulumisesta. Valiokunta kiinnitti ensimmäiseksi
huomiota siihen, että Landan edustajantoimi päättyi vuonna 1994. Tämän vuoksi Landa ei
voinut perustaa koskemattomuuteen liittyvää vaadettaan pöytäkirjan 9 artiklaan. Tämän
jälkeen valiokunta tutki, voisiko Landan pyyntö kuulua pöytäkirjan 8 artiklan
soveltamisalaan. Landan pyynnön mukaan häntä syytettiin kuulumisesta aseelliseen
ryhmään. On syytä panna merkille, että yleisen syyttäjän haasteessa, jota ei toimitettu
kokonaan parlamentille, ei täsmennetty syytteitä, vaan siinä kuvattiin terroristijärjestö ETAn
institutionaalisen rintaman tukemista koskeneita Landan toimia, jotka hän suoritti Belgiassa
perustetusta ”lähetystöstä” käsin vuosina 1990–2007. Hänen asemansa parlamentin jäsenenä
mainittiin ainoastaan sattumalta. Valiokunta katsoi, että väitetyissä toimissa ei ollut kyse
8 artiklassa tarkoitetuista Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien harjoittamisen yhteydessä
ilmaistuista mielipiteistä tai suoritetuista äänestyksistä, ja totesi, että Landa ei nauttinut
parlamentaarista koskemattomuutta, jota parlamentti olisi voinut puolustaa. Näin ollen hänen

347 Valiokunnan mietintö A7-0045/2014; Euroopan parlamentin päätös 4. helmikuuta 2014 Zbigniew Ziobron
parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä.
348 Vuosien aikana usein toistunut kysymys on koskenut työjärjestyksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
”toimivaltaista viranomaista”, jolla on oikeus esittää parlamentille pyyntöjä koskemattomuuden pidättämisestä.
Parlamentin puhemies lähettikin kuudennen vaalikauden alkaessa kirjeitä, joissa se pyysi jäsenvaltioita
määrittelemään niiden toimivaltaisen viranomaisen, mutta ainoastaan 16 jäsenvaltiota vastasi kirjeisiin. Asia tuli
esille uudelleen, kun Puolan kansalaiset esittivät Puolan lain nojalla valiokunnalle suoraan pyyntöjä
koskemattomuuden pidättämiseksi. Tätä kysymystä käsiteltiin valiokunnan mietinnössä A6-0205/2009
Euroopan parlamentin päätöslauselmasta 24. huhtikuuta 2009 parlamentaarisesta koskemattomuudesta Puolassa
(2008/2232(INI). Tärkein asia oli, että kyseessä olevan artiklan tarkoituksena on taata, että parlamentti
vastaanottaa pyyntöjä ainoastaan oikeudenkäynneistä, joihin jäsenvaltioiden viranomaiset ovat kiinnittäneet
huomiota, jotta voidaan varmistaa, että koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt ovat kansallisen
lainsäädännön mukaisia sekä sisällöltään että menettelyltään, minkä avulla voidaan puolestaan taata, että
parlamentti ottaa huomioon tehdessään päätöstään koskemattomuutta koskevissa menettelyissään sekä
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön että omat erioikeutensa. Siksi parlamentti pyysi Puolan lisäksi myös
kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että menettelyllisiin toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että
koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt ovat aina ”toimivaltaisen viranomaisen” esittämiä
työjärjestyksen 7 artiklan 1 kohdan (aiemmin työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohta) mukaisesti, jotta voidaan taata
kansallisen aineellisen ja prosessioikeuden säännösten huomioon ottaminen, mukaan lukien yksityishenkilöiden
prosessuaaliset oikeudet ja parlamentin erioikeudet.
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pyyntönsä hylättiin, ja valiokunnan puheenjohtaja ilmoitti parlamentin puhemiehelle tästä
päätöksestä kirjeellä349.

Mario Borghezion koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö liittyi häntä koskevista
rikostutkimuksista, jotka liittyivät hänen antamiinsa lausuntoihin romanien etnisen ryhmän
oletetuista luonteenpiirteistä. Valiokunta suositteli, että Borghezion koskemattomuutta ei
puolustettaisi sillä perusteella, että pöytäkirjan 8 artiklan tarkoituksena on varmistaa, että
Euroopan parlamentin jäsenillä on periaatteessa ilmaisunvapaus, mutta tämä oikeus
ilmaisunvapauteen ei anna oikeutta herjaukseen, loukkaukseen, vihaan yllyttämiseen tai
muiden kunnian kyseenalaistamiseen eikä minkäänlaiseen Euroopan unionin peruskirjan
21 artiklan vastaiseen lausumaan. Valiokunta katsoi, että Borghezion väitetysti esittämät
lausunnot ylittävät sävyn, jota poliittisessa keskustelussa yleisesti käytetään, ja lisäksi ne
ovat täysin epäparlamentaarisia luonteeltaan. Valiokunnan jäsenet olivat yhtä mieltä siitä,
että kyseiset lausunnot olivat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan vastaisia ja että
sen vuoksi ei voida katsoa, että ne olisi esitetty Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä
hoidettaessa. Annetussa mietinnössä huomautettiin myös, että jos Borghezion esittämien
kaltaisia lausuntoja olisi esitetty parlamentin istunnossa, häntä olisi voitu rangaista
työjärjestyksen 153 artiklan nojalla ja että parlamentaarisen koskemattomuuden ei pitäisi
kattaa tällaisia lausuntoja, kun ne on annettu parlamentin ulkopuolella. Näillä perusteilla
valiokunta päätti olla puolustamatta Borghezion koskemattomuutta350.

Alexander Mirskyn koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö esitettiin sellaisen
Latvian tasavallan korkeimmassa oikeudessa vireillä olevan siviilioikeudellisen asian
johdosta, joka liittyi Riian alueoikeuden riita-asioiden osaston päätökseen vaatia Alexander
Mirskyä peruuttamaan Euroopan parlamentissa pidetyn puheen yhteydessä esitetty lausuma
ja maksamaan korvaus aineettomista vahingoista väitettyä haittaa kärsineille vastaajille.
Valiokunta katsoi, että kyseessä olevat lausunnot sisältyivät epäilemättä pöytäkirjan
8 artiklassa tarkoitettuihin tapauksiin. Euroopan parlamentin jäsenten täysistunnossa
esittämiä lausuntoja on luonteensa, asiayhteytensä ja tarkoituksensa puolesta pidettävä
mielipiteinä, jotka esitetään heidän ”hoitaessaan tehtäviään”. Ne kuuluvat siten täysin
pöytäkirjan 8 artiklan mukaisten erioikeuksien ja vapauksien piiriin tyypillisimpänä
kyseisessä määräyksessä tarkoitettuna parlamentaarisen toiminnan muotona. Valiokunta
kannatti siksi tuomioistuimen näkemystä siitä, että 8 artikla on tarkoitettu sovellettavaksi
ennen kaikkea sellaisiin lausumiin, joita Euroopan parlamentin jäsenet esittävät nimenomaan
Euroopan parlamentissa351, ja katsoi, että Riian alueoikeus oli jättänyt määräyksen
sovellettavuuden täysin huomiotta, vaikka sen velvollisuutena oli noudattaa EU:n
primaarilainsäädäntöä. Valiokunta totesi, että Alexander Mirskyä vastaan nostettu
oikeudenkäynti oli vielä kesken ja että lopullinen päätös saattoi olla hänelle myönteinen. Jos
korkein oikeus kuitenkin vahvistaisi Riian alueoikeuden päätöksen, Latvian viranomaiset
rikkoisivat EU:n primaarilainsäädäntöä. Valiokunta suositteli siksi, että Mirskyn
koskemattomuutta puolustettaisiin ja että komissiota pyydettäisiin puuttumaan Latvian
viranomaisten toimintaan EU:n primaarilainsäädännön – ja erityisesti pöytäkirjan 8 artiklan –
noudattamiseksi ja käynnistämään tarvittaessa unionin oikeutta koskevan
rikkomusmenettelyn Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 258 artiklan nojalla352.

349 Kirje 20.12.2013 (D(2013)65385).
350 Valiokunnan mietintö A7-0245/2014; Euroopan parlamentin päätös 2. huhtikuuta 2014 Mario Borghezion
parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä.
351 Tuomio asiassa Patriciello, mainittu edellä, 29 kohta.
352 Valiokunnan mietintö A7-0273/2014; Euroopan parlamentin päätös 15. huhtikuuta 2014 Alexander Mirskyn
erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä.
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8. Tuomioistuimen järjestäytyminen ja perussääntö

Oikeudellisten asioiden valiokunta on melko aktiivinen myös tuomioistuinta koskevissa
institutionaalisissa kysymyksissä.

Vuonna 2011 tuomioistuin teki useita ehdotuksia353, joiden tarkoituksena oli nykyaikaistaa
Euroopan unionin kolmen eri tuomioistuimen toimintaa.

Itse unionin tuomioistuimen osalta hyväksytyt muutokset354 koskivat varapresidentin
toimen perustamista tuomioistuimeen ja suuren jaoston sääntöjen muuttamista.

Virkamiestuomioistuimen osalta tuomioistuimen ehdotuksen355 tavoitteena oli sallia
tilapäisten tuomareiden nimittäminen sellaisten pysyvien tuomareiden korvaamiseksi, jotka
olivat tilapäisesti estyneitä suorittamasta tehtäviään.

Sitä seuranneessa asetuksessa356 säädetään, että Euroopan
unionin neuvoston on laadittava luettelo kolmesta henkilöstä,
jotka toimivat tilapäisinä tuomareina ja jotka valitaan
sellaisten Euroopan unionin tuomioistuimen aiempien
jäsenten joukosta, jotka voivat olla virkamiestuomioistuimen
käytettävissä.

Lopuksi yleisen tuomioistuimen osalta tuomioistuin tuli
siihen päätökseen, että tuomareiden lukumäärää oli lisättävä
tuomioistuimen käsittelemien asioiden määrän kasvusta
selviämistä varten. Koska neuvostossa ei kuitenkaan päästy
poliittiseen sopuun järjestelmästä lisätuomareiden
nimittämiseksi, toimielimet suostuivat erottamaan toisistaan
ehdotukset ja jättämään yleisen tuomioistuimen lisätuomareita

koskevan kysymyksen ratkaistavaksi myöhemmässä
vaiheessa.

Alexandra Theinin ehdottamaan ja parlamentin joulukuussa
2013 täysistunnossa hyväksymään valiokunnan mietintöön357

sisältyi uusi ehdotus, jonka mukaan kansallisuus ei olisi peruste lisätuomareiden
nimittämiselle, vaan ansioita käytettäisiin ainoana perusteena.

Valiokunta järjesti tästä asiasta kaksi kuulemista, joista toinen järjestettiin tuomioistuimen
presidentin Vassilios Skourisin läsnä ollessa 24. huhtikuuta 2013 ja toinen 255 artiklassa
tarkoitetun Euroopan unionin tuomioistuimiin nimitettävien ehdokkaiden seulonnasta
vastaavan komitean puheenjohtajan Jean-Marc Sauvén läsnä ollessa 30. toukokuuta 2013.
Tilapäiseen sopimukseen neuvoston kanssa päästiin helmikuussa 2014 puheenjohtajavaltio
Kreikan johdolla. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan onnistuneet sopimaan yksityiskohdista, jotka
koskivat lisätuomareiden valintamenettelyä. Toinen käsittely voidaan järjestää uudella
vaalikaudella.

353 02074/2011.
354 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 741/2012, annettu 11. elokuuta 2012,
Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta
(EUVL L 228, 23.8.2012, s. 1).
355 01923/2011.
356 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 979/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tilapäisistä tuomareista (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 83).
357 Euroopan parlamentin tarkistukset 12. joulukuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta lisäämällä
unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärää, hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0581.

Tuomioistuinta koskevan
mietinnön esittelijä, Alexandra
Thein, ALDE, Saksa.
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Euroopan unionin tuomioistuimiin nimitettävien ehdokkaiden seulonnasta vastaavan
255 artiklassa tarkoitetun komitean toiminnan osalta on pantava merkille, että
oikeudellisten asioiden valiokunnalla on asema tämän komitean nimittämisessä, sillä
parlamentti ehdottaa yhtä komitean seitsemästä jäsenestä. Valiokunta nimitti Luigi
Berlinguerin komitean toimikaudelle 2010–2014 Ana Palacion korvaajaksi.
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ANNEX I - Fields of competence

A. Field of powers and responsibilities (Annex VII of the Rules of Procedure of the
European Parliament)

The Committee on Legal Affairs is responsible for:

1. the interpretation and application of Union law and compliance of Union acts with
primary law, notably the choice of legal bases and respect for the principles of
subsidiarity and proportionality;

2. the interpretation and application of international law, in so far as the European Union
is affected;

3. the simplification of Union law, in particular legislative proposals for its official
codification;

4. the legal protection of Parliament's rights and prerogatives, including its involvement
in actions before the Court of Justice of the European Union;

5. Union acts which affect the Member States' legal order, namely in the fields of:

civil and commercial law,

company law,

intellectual property law,

procedural law;

6. measures concerning judicial and administrative cooperation in civil matters;

7. environmental liability and sanctions against environmental crime;

8. ethical questions related to new technologies, applying the procedure with associated
committees with the relevant committees;

9. the Statute for Members and the Staff Regulations of the European Union;

10. privileges and immunities as well as verification of Members' credentials;

11. the organisation and statute of the Court of Justice of the European Union;

12. the Office for Harmonisation in the Internal Market.

B. Extracts of the Rules of Procedure of the European Parliament

Field of powers of the Committee on Legal Affairs

Rule 3: Verification of credentials

1. Following elections to the European Parliament, the President shall invite the
competent authorities of the Member States to notify Parliament without delay of the
names of the elected Members so that all Members may take their seats in Parliament
with effect from the opening of the first sitting following the elections.

At the same time, the President shall draw the attention of those authorities to the
relevant provisions of the Act of 20 September 1976 and invite them to take the
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necessary measures to avoid any incompatibility with the office of Member of the
European Parliament.

2. Members whose election has been notified to Parliament shall declare in writing,
before taking their seat in Parliament, that they do not hold any office incompatible
with that of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976. Following general elections, the declaration
shall be made, where possible, no later than six days prior to Parliament's constitutive
sitting. Until such time as Members' credentials have been verified or a ruling has
been given on any dispute, and  provided that they have previously signed the above-
mentioned written declaration, they shall take their seat in Parliament and on its
bodies and shall enjoy all the rights attaching thereto.

Where it is established from facts verifiable from sources available to the public that a
Member holds an office incompatible with that of Member of the European
Parliament, within the meaning of Article 7(1) and (2) of the Act of 20 September
1976, Parliament, on the basis of the information provided by its President, shall
establish that there is a vacancy.

3. On the basis of a report by the committee responsible for the verification of
credentials, Parliament shall verify credentials without delay and rule on the validity
of the mandate of each of its newly elected Members and also on any dispute referred
to it pursuant to the provisions of the Act of 20 September 1976, except those based
on national electoral laws.

4. The committee's report shall be based on the official notification by each Member
State of the full results of the election specifying the names of the candidates elected
and those of any substitutes together with their ranking in accordance with the results
of the vote.

The validity of the mandate of a Member may not be confirmed unless the written
declarations required under this Rule and Annex I to these Rules have been made.

On the basis of a report by the committee, Parliament may at any time rule on any
dispute as to the validity of the mandate of any of its Members.

5. Where the appointment of a Member is due to the withdrawal of candidates from the
same list, the committee shall ensure that the withdrawals in question have taken
place in accordance with the spirit and the letter of the Act of 20 September 1976 and
Rule 4(3).

6. The committee shall ensure that any information which may affect the performance of
the duties of a Member of the European Parliament or the ranking of the substitutes is
forwarded to Parliament without delay by the authorities of the Member States or of
the Union, with an indication of the date of effect in the case of an appointment.

Should the competent authorities of the Member States initiate a procedure which
might lead to the disqualification of a Member from holding office, the President shall
ask them to keep him regularly informed of the stage reached in the procedure and
shall refer the matter to the committee responsible. On a proposal from that
committee, Parliament may adopt a position on the matter.
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Rule 4: Term of office of Members

1. A Member's term of office shall begin and end as laid down in the Act of 20
September 1976. It shall also end on death or resignation.

2. Every Member shall remain in office until the opening of the first sitting of
Parliament following the elections.

3. Members who resign shall notify the President of their resignation and of the date on
which that resignation is to take effect, which may not be more than three months
after notification. This notification shall take the form of an official record drawn up
in the presence of the Secretary-General or his representative, signed by the latter and
by the Member concerned and immediately submitted to the committee responsible,
which shall enter it on the agenda of its first meeting following receipt of the
document.

If the committee responsible considers that the resignation is not in accordance with
the spirit or the letter of the Act of 20 September 1976 it shall inform Parliament to
this effect so that Parliament can decide whether or not to establish the vacancy.

Otherwise, the vacancy shall be established with effect from the date indicated by the
resigning Member in the official record. There shall be no vote in Parliament on the
subject.

A simplified procedure has been introduced for certain exceptional circumstances, in
particular where one or more part-sessions are held between the effective date of the
resignation and the first meeting of the committee responsible and where, as the
vacancy has not been established, the political group to which the resigning Member
belongs is not able to obtain a replacement Member during those part-sessions. Under
this procedure, the rapporteur of the committee responsible entrusted with these cases
has the power to examine immediately any resignation duly notified and, where any
delay in considering the notification would be prejudicial, to refer the matter to the
committee chair, requesting, pursuant to paragraph 3:

 either that the President be informed on behalf of the committee that the
vacancy may be established; or

 that an extraordinary meeting of the committee be convened to examine any
specific difficulties noted by the rapporteur.

4. Where the competent authority of a Member State notifies the President of the end of
the term of office of a Member of the European Parliament pursuant to the provisions
of the law of that Member State, as a result either of incompatibilities within the
meaning of Article 7(3) of the Act of 20 September 1976 or withdrawal of the
mandate pursuant to Article 13(3) of that Act, the President shall inform Parliament
that the mandate ended on the date communicated by the Member State and shall
invite the Member State to fill the vacant seat without delay.

Where the competent authorities of the Member States or of the Union or the Member
concerned notify the President of an appointment or election to an office incompatible
with the office of Member of the European Parliament within the meaning of Article
7(1) or (2) of the Act of 20 September 1976, the President shall inform Parliament,
which shall establish that there is a vacancy.
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5. The authorities of the Member States or of the Union shall inform the President of any
assignment they intend  to confer on a Member. The President shall refer to the
committee responsible the question of the compatibility of the proposed assignment
with the letter and the spirit of the Act of 20 September 1976 and shall inform
Parliament, the Member and the authorities concerned of the conclusions reached by
that committee.

6. The following shall be considered as the date of the end of the term of office and the
effective date of a vacancy:

 in the case of resignation: the date on which the vacancy is established by
Parliament, in accordance with the notification of resignation;

 in the case of appointment or election to an office incompatible with the office
of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976: the date notified by the competent
authorities of the Member States or of the Union or by the Member concerned.

7. When Parliament has established that a vacancy exists, it shall inform the Member
State concerned and invite it to fill the seat without delay.

8. Any dispute concerning the validity of the appointment of a Member whose
credentials have already been verified shall be referred to the committee responsible,
which shall report to Parliament without delay and no later than the beginning of the
next part-session.

9. Parliament shall reserve the right, where acceptance or termination of office appears
to be based on material inaccuracy or vitiated consent, to declare the appointment
under consideration to be invalid or refuse to establish the vacancy.

Rule 5: Privileges and immunities

1. Members shall enjoy privileges and immunities in accordance with the Protocol on
the Privileges and Immunities of the European Union.

2. Parliamentary immunity is not a Member’s personal privilege but a guarantee of the
independence of Parliament as a whole and of its Members.

3. Passes allowing Members to circulate freely in the Member States shall be issued to
them by the President of Parliament as soon as he has been notified of their election.

4. Members shall be entitled to inspect any files held by Parliament or a committee,
other than personal files and accounts which only the Members concerned shall be
allowed to inspect. Exceptions to this rule for the handling of documents to which
public access may be refused pursuant to Regulation (EC) No 1049/2001 of the
European Parliament and of the Council regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents are laid down in Annex VIII to the
Rules of Procedure.

Rule 6: Waiver of immunity

1. In the exercise of its powers in respect of privileges and immunities, Parliament acts
to uphold its integrity as a democratic legislative assembly and to secure the
independence of its Members in the performance of their duties. Any request for
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waiver of immunity shall be evaluated in accordance with Articles 7, 8 and 9 of the
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union and with the
principles referred to in this Rule.

2. Where Members are required to appear as witnesses or expert witnesses, there is no
need to request a waiver of immunity, provided:

 that they will not be obliged to appear on a date or at a time which prevents
them from performing their parliamentary duties, or makes it difficult for them
to perform those duties, or that they will be able to provide a statement in
writing or in any other form which does not make it difficult for them to
perform their parliamentary duties; and

 that they are not obliged to testify concerning information obtained
confidentially in the exercise of their mandate which they do not see fit to
disclose.

Rule 7: Defence of privileges and immunity

1. In cases where the privileges and immunities of a Member or former Member are
alleged to have been breached by the authorities of a Member State, a request for a
Parliament decision as to whether there has, in fact, been a breach of those privileges
and immunities may be made in accordance with Rule 7(1).

2. In particular, such a request for the defence of privileges and immunities may be
made if it is considered that the circumstances constitute an administrative or other
restriction on the free movement of Members travelling to or from the place of
meeting of Parliament or on an opinion expressed or a vote cast in the performance of
their duties, or that they fall within the scope of Article 9 of the Protocol on the
Privileges and Immunities of the European Union.

3. A request for the defence of the privileges and immunities of a Member shall not be
admissible if a request for the waiver or defence of that Member’s immunity has
already been received in respect of the same legal proceedings, whether or not a
decision was taken at that time.

4. No further consideration shall be given to a request for the defence of the privileges
and immunities of a Member if a request for the waiver of that Member’s immunity is
received in respect of the same legal proceedings.

5. In cases where a decision has been taken not to defend the privileges and immunities
of a Member, the Member may make a request for reconsideration of the decision,
submitting new evidence. The request for reconsideration shall be inadmissible if
proceedings have been instituted against the decision under Article 263 of the Treaty
on the Functioning of the European Union, or if the President considers that the new
evidence submitted is not sufficiently substantiated to warrant reconsideration.

Rule 8: Urgent action by the President to assert immunity

1. As a matter of urgency, in circumstances where a Member is arrested or has his or her
freedom of movement curtailed in apparent breach of his or her privileges and
immunities, the President, after consulting the chair and rapporteur of the committee
responsible, may take an initiative to assert the privileges and immunities of the
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Member concerned. The President shall notify the committee of that initiative and
inform Parliament.

2. When the President makes use of the powers conferred on him by paragraph 1, the
committee shall take cognisance of the President's initiative at its next meeting.
Where the committee deems it necessary, it may prepare a report for submission to
Parliament.

Rule 9: Procedures on immunity

1. Any request addressed to the President by a competent authority of a Member State
that the immunity of a Member be waived, or by a Member or a former Member that
privileges and immunities be defended, shall be announced in Parliament and referred
to the committee responsible.

The Member or former Member may be represented by another Member. The request
may not be made by another Member without the agreement of the Member
concerned.

2. The committee shall consider without delay, but having regard to their relative
complexity, requests for the waiver of immunity or requests for the defence of
privileges and immunities.

3. The committee shall make a proposal for a reasoned decision which recommends the
adoption or rejection of the request for the waiver of immunity or for the defence of
privileges and immunities.

4. The committee may ask the authority concerned to provide any information or
explanation which the committee deems necessary in order for it to form an opinion
on whether immunity should be waived or defended.

5. The Member concerned shall be given an opportunity to be heard, may present any
documents or other written evidence deemed by that Member to be relevant and may
be represented by another Member.

The Member shall not be present during debates on the request for waiver or defence
of his or her immunity, except for the hearing itself.

The chair of the committee shall invite the Member to be heard, indicating a date and
time. The Member may renounce the right to be heard.

If the Member fails to attend the hearing pursuant to that invitation, he or she shall be
deemed to have renounced the right to be heard, unless he or she has asked to be
excused from being heard on the date and at the time proposed, giving reasons. The
chair of the committee shall rule on whether such a request to be excused is to be
accepted in view of the reasons given, and no appeals shall be permitted on this point.

If the chair of the committee grants the request to be excused, he or she shall invite
the Member to be heard at a new date and time. If the Member fails to comply with
the second invitation to be heard, the procedure shall continue without the Member
having been heard. No further requests to be excused, or to be heard, may then be
accepted.

6. Where the request seeks the waiver of immunity on several counts, each of these may
be the subject of a separate decision. The committee's report may, exceptionally,
propose that the waiver of immunity should apply solely to prosecution proceedings
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and that, until a final sentence is passed, the Member should be immune from any
form of detention or remand or any other measure which prevents that Member from
performing the duties proper to the mandate.

7. The committee may offer a reasoned opinion as to the competence of the authority in
question and the admissibility of the request, but shall not, under any circumstances,
pronounce on the guilt or otherwise of the Member nor on whether or not the opinions
or acts attributed to him or her justify prosecution, even if, in considering the request,
it acquires detailed knowledge of the facts of the case.

8. The committee's report shall be placed at the head of the agenda of the first sitting
following the day on which it was tabled. No amendments may be tabled to the
proposal(s) for a decision.

Discussion shall be confined to the reasons for and against each proposal to waive or
uphold immunity, or to defend a privilege or immunity.

Without prejudice to Rule 151, the Member whose privileges or immunities are under
consideration shall not speak in the debate.

The proposal(s) for a decision contained in the report shall be put to the vote at the
first voting time following the debate.

After Parliament has considered the matter, a separate vote shall be taken on each of
the proposals contained in the report. If a proposal is rejected, the contrary decision
shall be deemed adopted.

9. The President shall immediately communicate Parliament's decision to the Member
concerned and to the competent authority of the Member State concerned, with a
request that the President be informed of any developments in the relevant
proceedings and of any judicial rulings made as a consequence. When the President
receives this information, he shall transmit it to Parliament in the way he considers
most appropriate, if necessary after consulting the committee responsible.

10. The committee shall treat these matters and handle any documents received with the
utmost confidentiality.

11. The committee, after consulting the Member States, may draw up an indicative list of
the authorities of the Member States which are competent to present a request for the
waiver of a Member's immunity.

12. The committee shall lay down principles for the application of this Rule.

13. Any inquiry as to the scope of Members' privileges or immunities made by a
competent authority shall be dealt with in accordance with the above rules.

Rule 39 : Verification of legal basis

1. In the case of all proposals for legislative acts and other documents of a legislative
nature, the committee responsible for the subject-matter shall first verify the legal
basis.

2. If that committee disputes the validity or the appropriateness of the legal basis,
including in the context of the verification under Article 5 of the Treaty on European
Union, it shall request the opinion of the committee responsible for legal affairs.
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3. The committee responsible for legal affairs may also on its own initiative take up
questions concerning the legal basis of the proposals for legislative acts. In such cases
it shall duly inform the committee responsible for the subject-matter.

4. If the committee responsible for legal affairs decides to dispute the validity or the
appropriateness of the legal basis, it shall report its conclusions to Parliament.
Parliament shall vote on this before voting on the substance of the proposal.

5. Amendments tabled in Parliament to change the legal basis of a proposal for a
legislative act without the committee responsible for the subject-matter or the
committee responsible for legal affairs having disputed the validity or appropriateness
of the legal basis shall be inadmissible.

6. If the Commission does not agree to modify its proposal to conform to the legal basis
approved by Parliament, the rapporteur or the Chair of the committee responsible for
legal affairs or of the committee responsible for the subject-matter may propose that
the vote on the substance of the proposal be postponed to a subsequent sitting.

Rule 40 : Delegation of legislative powers

1. When scrutinising a proposal for a legislative act which delegates powers to the
Commission as provided for in Article 290 of the Treaty on the Functioning of the
European Union, Parliament shall pay particular attention to the objectives, content,
scope and duration of the delegation, and to the conditions to which it is subject.

2. The committee responsible for the subject-matter may at any time request the opinion
of the committee responsible for the interpretation and application of Union law.

3. The committee responsible for the interpretation and application of Union law may
also, on its own initiative, take up questions concerning the delegation of legislative
powers. In such cases it shall duly inform the committee responsible for the subject-
matter.

Rule 42: Examination of respect for the principle of subsidiarity

1. During the examination of a proposal for a legislative act, Parliament shall pay
particular attention to respect for the principles of subsidiarity and proportionality.

2. The committee responsible for respect of the principle of subsidiarity may decide to
make recommendations for the attention of the committee responsible for the subject-
matter in respect of any proposal for a legislative act.

3. If a national parliament sends the President a reasoned opinion in accordance with
Article 3 of the Protocol on the role of national parliaments in the European Union
and Article 6 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and
proportionality, that document shall be referred to the committee responsible for the
subject-matter and forwarded for information to the committee responsible for respect
of the principle of subsidiarity.

4. Except in the cases of urgency referred to in Article 4 of the Protocol on the role of
national parliaments in the European Union, the committee responsible for the
subject-matter shall not proceed to its final vote before the expiry of the deadline of
eight weeks laid down in Article 6 of the Protocol on the application of the principles
of subsidiarity and proportionality.
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5. Where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act
with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated
to the national parliaments or a quarter in the case of a proposal for a legislative act
submitted on the basis of Article 76 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, Parliament shall not take a decision until the author of the proposal has stated
how it intends to proceed.

6. Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-
compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity
represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments,
the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned
opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard
the views of the committee responsible for respect of the principle of subsidiarity,
may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of
infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other
recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect
of the principle of subsidiarity. The opinion given by the committee responsible for
respect of the principle of subsidiarity shall be annexed to any such recommendation.

The recommendation shall be submitted to Parliament for a debate and vote. If a
recommendation to reject the proposal is adopted by a majority of the votes cast, the
President shall declare the procedure closed. Where Parliament does not reject the
proposal, the procedure shall continue, taking into account any recommendations
approved by Parliament.

Rule 103 : Codification

1. When a proposal for codification of Union legislation is submitted to Parliament, it
shall be referred to the committee responsible for legal affairs. The latter shall
examine it in accordance with the arrangements agreed at  interinstitutional level  in
order to ascertain that it is a straightforward codification, with no changes of a
substantive nature.

2. The committee which was responsible for the acts to be codified may, at its own
request or at the request of the committee responsible for legal affairs, be asked to
deliver an opinion on the desirability of codification.

3. Amendments to the text of the proposal shall be inadmissible.

However, at the rapporteur's request, the Chair of the committee responsible for legal
affairs may submit for the latter’s approval, amendments relating to technical
adaptations, provided that those adaptations are necessary in order to ensure that the
proposal complies with the codification rules and that they do not involve any
substantive change to the proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs concludes that the proposal does not
entail any substantive change to Union legislation, it shall refer it to Parliament for
approval.

If the committee takes the view that the proposal entails a substantive change, it shall
propose that Parliament reject the proposal.

In either case, Parliament shall take a decision by means of a single vote, without
amendment or debate.
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Rule 104: Recasting

1. When a proposal recasting Union legislation is submitted to Parliament, that proposal
shall be referred to the committee responsible for legal affairs and to the committee
responsible for the subject-matter.

2. The committee responsible for legal affairs shall examine the proposal in accordance
with the arrangements agreed at interinstitutional level   with a view to checking that
it entails no substantive changes other than those identified as such in the proposal.

For the purpose of that examination, amendments to the text of the proposal shall be
inadmissible. However, the second subparagraph of Rule 86(3) shall apply to
provisions which remain unchanged in the recasting proposal.

3. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not
entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it
shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157,
amendments shall be admissible within the committee responsible for the subject-
matter only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the
committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the
Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to
Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw
the recast proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal entails
substantive changes other than those which have been identified as such in the
proposal, it shall propose that Parliament reject the proposal and shall inform the
committee responsible for the subject-matter that it has done so.

In such a case the President shall ask the Commission to withdraw the proposal. If the
Commission does so, the President shall hold the procedure to be superfluous and
shall inform the Council accordingly. If the Commission does not withdraw its
proposal, Parliament shall refer the matter back to the committee responsible for the
subject-matter, which shall consider it in accordance with the normal procedure.

Rule 141: Proceedings before the Court of Justice of the European Union

1. Parliament shall, within the time limits specified by the Treaties and the Statute of the
Court of Justice of the European Union for action by the institutions of the Union and
by natural or legal persons, examine Union legislation and its implementing measures
in order to ensure that the Treaties have been fully complied with, in particular where
Parliament's rights are concerned.

2. The committee responsible shall report to Parliament, orally if necessary, if it suspects
a breach of Union law.

3. The President shall bring an action on behalf of Parliament in accordance with the
recommendation of the committee responsible.
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At the start of the following part-session, the President may ask the plenary to decide
whether the action should be maintained. Should plenary rule against the action by a
majority of the votes cast, he shall withdraw it.

Should the President bring an action contrary to the recommendation of the committee
responsible, he shall, at the start of the following part-session, ask the plenary to
decide whether the action should be maintained.

4. The President shall submit observations or intervene in court proceedings on behalf of
Parliament after consulting the committee responsible.

If the President intends to depart from the recommendation of the committee
responsible, he shall inform the committee accordingly and shall refer the matter to
the Conference of Presidents, stating his reasons.

If the Conference of Presidents takes the view that Parliament should, exceptionally,
not submit observations or intervene before the Court of Justice of the European
Union where the legal validity of an act of Parliament is being questioned, the matter
shall be submitted to plenary without delay.

In urgent cases, the President may take precautionary action in order to comply with
the time-limits prescribed by the court concerned. In such cases, the procedure
provided for in this paragraph shall be implemented at the earliest opportunity.

Nothing in the Rules prevents the committee responsible from deciding on
appropriate procedural arrangements for the timely transmission of its
recommendation in urgent cases.

Rule 90(6) of the Rules of Procedure lays down a specific procedure by means of
which Parliament can take a decision on whether to exercise its prerogative, pursuant
to Article 218(11) TFEU, to seek an opinion from the Court of Justice on the
compatibility of an international agreement with the Treaties; that provision
constitutes a “lex specialis” which takes precedence over the general provision laid
down in Rule 128 of the Rules of Procedure.

When a decision must be taken as to whether Parliament should exercise its rights
vis-à-vis the Court of Justice of the European Union, and the act in question is not
covered by Rule 128 of the Rules of Procedure, the procedure provided for in this rule
should apply, mutatis mutandis.

***
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ANNEX II - Index of acts and cases

REPORTS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132B(NLE)
A7-0341/2011
T7-0479/2011

Draft Council decision concerning the accession of the
European Union to the Protocol of 2002 to the Athens
Convention relating to the Carriage of Passengers and their
Luggage by Sea, 1974, as regards Articles 10 and 11 thereof

LEHNE

2009/0048(COD)
A7-0036/2009
T7-0083/2009

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council adapting a number of instruments subject to the
procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council
Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory
procedure with scrutiny - Adaptation to the regulatory
procedure with scrutiny - Part Five

SZÁJER

2009/0034(CNS)
A7-0056/2009
T7-0078/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/325/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0023(CNS)
A7-0062/2009
T7-0081/2009

Proposal for a Council Decision on the conclusion by the
European Community of the Protocol on the Law Applicable
to Maintenance Obligations

WALLIS

2009/0031(CNS)
A7-0058/2009
T7-0077/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/326/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
the service of judicial and extrajudicial documents in civil or
commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0100(NLE)
A7-0005/2010
T7-0027/2010

Proposal for a Council decision on the conclusion by the
European Community of the convention on the international
recovery of child support and other forms of family
maintenance

MAŠTÁLKA

2009/0035(COD)
A7-0393/2011
T7-0563/2011

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Council Directive 78/660/EEC on the
annual accounts of certain types of companies as regards
micro-entities

LEHNE

2009/0157(COD)
A7-0045/2012
T7-0068/2012

Jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of
decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession

LECHNER

2009/0035(COD)
A7-0011/2010
T7-0563/2011

Amendment of Council Directive 78/660/EEC on the annual
accounts of certain types of companies as regards micro-
entities

LEHNE

2010/0051(COD)
A7-0355/2010
T7-0488/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council laying down the rules and general principles
concerning mechanisms for control by Member States of the
Commission’s exercise of implementing powers

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-83
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-56&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-78
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-62&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-81
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-58&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-77
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-27
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-393&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-45&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-11&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-488
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0066(NLE)
A7-0194/2010
T7-0216/2010

Proposal for Council Decision No ../2010/EU authorising
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0171(COD)
A7-0288/2010
T7-0369/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials of
the European Communities and the Conditions of
Employment of Other Servants of those Communities

RAPKAY

2010/0067(CNS)
A7-0360/2010
T7-0477/2010

Proposal for a Council regulation (EU) implementing
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0198(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn
Translation arrangements for the European Union patent

2010/0361(NLE)
Awaiting committee

decision

European Convention on the legal protection of services
based on, or consisting of, conditional access

LEHNE

2010/0384(NLE)
A7-0021/2011
T7-0054/2011

Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary
patent protection

LEHNE

2011/0094(CNS)
A7-0002/2012
T7-0475/2012

Proposal for a Council Regulation implementing enhanced
cooperation in the area of the creation of unitary patent
protection with regard to the applicable translation
arrangements

BALDASSARRE

2011/0136(COD)
A7-0055/2012
T7-0349/2012

Certain permitted uses of orphan works
GERINGER DE
OEDENBERG

2011/0093(COD)
A7-0001/2012
T7-0474/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council implementing enhanced cooperation in the area
of the creation of unitary patent protection: implementation

RAPKAY

2011/0038(COD)
A7-0022/2012
T7-0033/2012

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directives 89/666/EEC, 2005/56/EC
and 2009/101/EC as regards the interconnection of central,
commercial and companies registers

LECHNER

2011/0135(COD)
A7-0003/2012
T7-0032/2012

Entrusting the Office for Harmonisation in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related
to the protection of intellectual property rights, including the
assembling of public and private sector representatives as a
European Observatory on Counterfeiting and Piracy

MASIP HIDALGO

2011/0902(COD)
A7-0184/2012
T7-0295/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council relating to temporary judges of the European
Union civil service tribunal

THEIN

2011/0901A(COD)
A7-0185/2012
T7-0294/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Statute of the Court of Justice of
the European Union

THEIN

2011/0455(COD)
A7-0156/2012
T7-0287/2013

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials and
the Conditions of Employment of Other Servants of the
European Union

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-216
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-54
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-475
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-349
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-474
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-22&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-33
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-3&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-32
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-185&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-294
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-156&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-287
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0441(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Gabon to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0447(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Russian Federation to
the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of
International Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0448(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Albania to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0450(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Singapore to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0452(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Armenia to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0444(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Seychelles to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0443(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Andorra to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0070(APP)
A7-0087/2012
T7-0150/2012

Proposal for a Council Regulation on electronic publication
of the Official Journal of the European Union

ZIOBRO

2011/0308(COD)
A7-0278/2012
T7-0261/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on the annual financial statements, consolidated
financial statements and related reports of certain types of
undertakings

LEHNE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-87&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-150
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-261
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0307(COD)
A7-0292/2012
T7-0262/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directive 2004/109/EC on the
harmonisation of transparency requirements in relation to
information about issuers whose securities are admitted to
trading on a regulated market and Commission Directive
2007/14/EC

MCCARTHY

2011/0060(CNS)
A7-0254/2013
T7-0337/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions
regarding the property consequences of registered
partnerships

THEIN

2011/0059(CNS)
A7-0253/2013
T7-0338/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions in
matters of matrimonial property regimes

THEIN

2011/0389(COD)
A7-0171/2013
T7-0284/2014

Amendment of Directive 2006/43/EC on statutory audits of
annual accounts and consolidated accounts

KARIM

2011/0359(COD)
A7-0177/2013
T7-0283/2014

Specific requirements regarding statutory audit of public-
interest entities

KARIM

2011/0204(COD)
A7-0227/2013
T7-0367/2014

European Account Preservation Order to facilitate cross-
border debt recovery in civil and commercial matters

BALDASSARRE

2011/0284(COD)
A7-0301/2013
T7-0159/2014

Common European Sales Law
LEHNE

BERLINGUER

2011/0901B(COD)
A7-0252/2013
T7-0358/2014

Amendment of the Statute of the Court of Justice of the
European Union by increasing the number of Judges at the
General Court

THEIN

2011/0130(COD)
A7-0126/2013
T7-0210/2013

Mutual recognition of protection measures in civil matters
LÓPEZ-ISTÚRIZ

WHITE

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0224(COD)
A7-0359/2012
T7-0414/2012

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council introducing, on the occasion of the accession of
Croatia, special temporary measures for the recruitment of
officials and temporary staff of the European Union

ROTH-BEHRENDT

2012/0262(NLE)
A7-0198/2013
T7-0288/2013

Authorising certain Member States to ratify, or to accede to,
the Protocol amending the Vienna Convention on Civil
Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963, in the interest
of the European Union, and to make a declaration on the
application of the relevant internal rules of Union law

MÉSZÁROS

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for
online uses in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-292&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-254&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-253&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-338
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0284
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0283
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-227&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0367
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0301&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0358
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-126&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-210
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-359&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-414
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0022(APP)
A7-0223/2013
T7-0293/2013

Statute for a European Foundation (FE) REGNER

2012/0360(COD)
A7-0481/2013
T7-0093/2014

Amendment of Council Regulation (EC) No 1346/2000 on
insolvency proceedings

LEHNE

2013/0019(NLE)
A7-0091/2013
T7-0172/2013

Approval, on behalf of the European Union, of The Hague
Convention of 23 November 2007, on the International
Recovery of Child Support and Other Forms of Family
Maintenance

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark WIKSTRÔM

2013/0110(COD)
A7-0006/2014
T7-0368/2014

Disclosure of non-financial and diversity information by
certain large companies and groups

BALDASSARRE

2013/0119(COD)
A7-0017/2014
T7-0054/2014

Promoting the free movement of citizens and businesses by
simplifying the acceptance of certain public documents in
the EU

RAPKAY

2013/0177(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Accession of Austria and Malta to the Hague Convention of
15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial  Matters

THEIN

2013/0184(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Convention on international interests in mobile equipment on
matters specific to railway rolling stock

LICHTENBERGER

2013/0220(COD)
A7-0480/2013
T7-0113/2014

Adapting to Article 290 of the TFEU a number of legal acts
in the area of Justice providing for the use of the regulatory
procedure with scrutiny

SZÁJER

2013/0218(COD)
A7-0010/2014
T7-0114/2014

Adapting a number of legal acts providing for the use of the
regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the
TFEU

SZÁJER

2013/0268(COD)
A7-0052/2014
T7-0391/2014

Jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2013/0365(COD)
A7-0011/2014
T7-0112/2014

Adapting to Article 290 and 291 of the TFEU a number of
legal acts providing for the use of the regulatory procedure
with scrutiny

SZÁJER

2013/0403(COD)
Awaiting committee

decision

European Small Claims Procedure and European order for
payment procedure

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0402(COD)
Awaiting committee

decision

Protection of undisclosed know-how and business
information (trade secrets) against their unlawful acquisition,
use and disclosure

GALLO

2013/0438(COD)
A7-0165/2014
T7-0186/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration
and pension of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
thereto

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0481&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0093
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-91&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-172
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0006&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0368
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0017&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0480&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0113
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0010&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0114
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0052&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0011&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0112
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0165&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0186
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0439(COD)
A7-0164/2014
T7-0187/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2012 the remuneration
and pensions of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
hereto

ROTH-BEHRENDT

2014/0021(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Approval on behalf of the European Union of the Hague
Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements

REGNER

2014/0121(COD)
Preparatory phase in

Parliament

Amendment to Directive 2007/36/EC as regards the
encouragement of long-term shareholder engagement and to
Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the
corporate government statement

Awaiting 8th legislative
term for appointment

2014/0120(COD)
Preparatory phase in

Parliament
Single-member private limited liability companies

Awaiting 8th legislative
term for appointment

IMMUNITIES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2244(IMM)
A7-0301/2010

P7_TA(2010)0392

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krzysztof Lisek

LICHTENBERGER

2010/2047(IMM)
A7-0214/2010

P7_TA(2010)0252

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Valdemar Tomaševski RAPKAY

2009/2147(IMM)
A7-0244/2010

P7_TA(2010)0296

Request for waiver of the parliamentary immunity of Viktor
Uspaskich

RAPKAY

2010/2097(IMM)
A7-0154/2011

P7_TA(2011)0189

Request for waiver of the parliamentary immunity of Bruno
Gollnisch

RAPKAY

2009/2055(IMM)
A7-0054/2009

P7_TA(2009)0082

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tobias
Pflüger

ZWIEFKA

2010/2122(IMM)
A7-0152/2011

P7_TA(2011)0188

Request for waiver of the parliamentary immunity of Luigi
de Magistris

RAPKAY

2010/2123(IMM)
A7-0015/2011

P7_TA(2011)0029

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tamás
Deutsch

SPERONI

2010/2213(IMM)
A7-0196/2011

P7_TA(2011)0247

Request for waiver of the parliamentary immunity of Ágnes
Hankiss

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0187
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0392&language=FR&ring=A7-2010-0301
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0296&language=FR&ring=A7-2010-0244
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0189&language=FR&ring=A7-2011-0154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0082&language=FR&ring=A7-2009-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0188&language=FR&ring=A7-2011-0152
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0029&language=FR&ring=A7-2011-0015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0247&language=FR&ring=A7-2011-0196


ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 20

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2000(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of Nigel
Farage

ZWIEFKA

2010/2285(IMM)
A7-0050/2012

P7_TA(2012)0067

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krisztina Morvai

LICHTENBERGER

2010/2283(IMM)
A7-0047/2011

P7_TA(2011)0075

Request for waiver of the parliamentary immunity of Elmar
Brok

SPERONI

2011/2070(IMM)
A7-0242/2011

P7_TA(2011)0278

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Adrian Severin

SPERONI

2011/2104(IMM)
A7-0267/2011

P7_TA(2011)0343

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2011/2057(IMM)
A7-0410/2011

P7_TA(2011)0524

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Georgios Toussas

ZWIEFKA

2011/2064(IMM)
A7-0070/2012

P7_TA(2012)0100

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Catanzaro)

RAPKAY

2011/2076(IMM)
A7-0412/2011

P7_TA(2011)0525

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Napoli)

RAPKAY

2011/2097(IMM)
A7-0073/2012

P7_TA(2012)0101

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Cosenza)

RAPKAY

2011/2098(IMM)
A7-0074/2012

P7_TA(2012)0102

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Milano)

RAPKAY

2011/2099(IMM)
A7-0413/2011

P7_TA(2012)0541

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

RAPKAY

2011/2189(IMM)
A7-0075/2012

P7_TA(2012)0103

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Lamezia Terme)

RAPKAY

2009/2196(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

WALLIS

2011/2304(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Dimitar Stoyanov

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0067&language=EN&ring=A7-2012-0050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0075&language=FR&ring=A7-2011-0047
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0278&language=FR&ring=A7-2011-0242
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0343&language=FR&ring=A7-2011-0267
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0524&language=FR&ring=A7-2011-0410
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0100&language=FR&ring=A7-2012-0070
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0525&language=FR&ring=A7-2011-0412
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0101&language=FR&ring=A7-2012-0073
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0102&language=FR&ring=A7-2012-0074
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0103&language=FR&ring=A7-2012-0075
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2112(IMM)
A7-0230/2012

P7_TA(2012)0307

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Jarosław Leszek Wałęsa WIKSTRÖM

2012/2128(IMM)
A7-0229/2012

P7_TA(2012)0308

Request for waiver of the parliamentary immunity of Birgit
Collin-Langen

SPERONI

2012/2146(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

LICHTENBERGER

2012/2152(IMM)
A7-0332/2012

P7_TA(2012)0358

Request for waiver of the parliamentary immunity of Martin
Ehrenhauser

RAPKAY

2012/2239(IMM)
A7-0120/2013

P7_TA(2013)0108

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Ewald
Stadler

ZWIEFKA

2012/2238(IMM)
A7-0195/2013

P7_TA(2013)0237

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Malgorzata Handzlik

STOYANOV

2012/2240(IMM)
A7-0149/2013

P7_TA(2013)0195

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2012/2241(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

LICHTENBERGER

2012/2326(IMM)
A7-0106/2013

P7_TA(2013)0106

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2012/2325(IMM)
A7-0236/2013

P7_TA(2013)0292

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Marine Le Pen

WIKSTRÖM

2013/2014(IMM)
A7-0159/2013

P7_TA(2013)0196

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (I)

LICHTENBERGER

2013/2016(IMM)
A7-0107/2013

P7_TA(2013)0107

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jürgen
Creutzmann

SPERONI

2013/2028(IMM)
A7-0160/2013

P7_TA(2013)0197

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (II)

LICHTENBERGER

2013/2019(IMM)
A7-0187/2013

P7_TA(2013)0236

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jacek
Olgierd Kurski

WIKSTRÖM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0307&language=FR&ring=A7-2012-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0308&language=FR&ring=A7-2012-0229
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0358&language=FR&ring=A7-2012-0332
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0108&language=FR&ring=A7-2013-0120
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-195&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0237&language=EN&ring=A7-2013-0195
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0195&language=EN&ring=A7-2013-0149
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0106&language=FR&ring=A7-2013-0106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-236&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0292&language=EN&ring=A7-2013-0236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0196&language=EN&ring=A7-2013-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0107&language=FR&ring=A7-2013-0107
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-160&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-187&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/2106(IMM)
A7-0188/2013

P7_TA(2013)0238

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Alexander Alvaro

LICHTENBERGER

2013/2191(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2013/2190(IMM)
A7-0469/2013

P7_TA(2014)0001

Request for the defence of immunity and privileges of Lara
Comi

LICHTENBERGER

2013/2189(IMM)
A7-0045/2014

P7_TA(2014)0053

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Zbigniew Ziobro

WIKSTRÖM

2013/2271(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Karmelo Landa Mendibe

ZWIEFKA

2013/2278(IMM)
A7-0099/2014

P7_TA(2014)0110

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Tadeusz Cymański STOYANOV

2013/2279(IMM)
A7-0245/2014

P7_TA(2014)0257

Request for the defence of immunity and privileges of Mario
Borghezio

RAPKAY

2013/2280(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Richard Seeber

MESSERSCHMIDT

2014/2026(IMM)
A7-0273/2014
T7-0348/2014

Request for the defence of the parliamentary immunity of
Alexander Mirsky

GALLO

INITIATIVES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2239(INI)
A7-0012/2010

Awaiting
Parliament's 1st

reading

Application de l'article 2 du Statut des fonctionnaires de
l'Union européenne: politique de recrutement du personnel
des institutions et des autres organes de l'Union européenne

LEHNE

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0238&language=EN&ring=A7-2013-0188
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0469&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0001&language=EN&ring=A7-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0045&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0053&language=EN&ring=A7-2014-0045
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0110&language=EN&ring=A7-2014-0099
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0257&language=EN&ring=A7-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2152(INI)
A7-0057/2010
T7-0154/2010

Commission White Paper: "Adapting to climate change:
Towards a European framework for action"

LICHTENBERGER

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2170(INI)
A7-0152/2012
T7-0200/2012

Amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law
applicable to non-contractual obligations (Rome II)

WIKSTRÖM

2009/2142(INI)
A7-0215/2010
T7-0311/2010

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality - (15th report on Better Lawmaking, 2007)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/2177(INI)
A7-0135/2010
T7-0165/2010

Deontological questions related to companies' management LEHNE

2009/2140(INI)
A7-0219/2010
T7-0304/2010

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee on the application of Council Regulation (EC)
No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2009/2158(INI)
A7-0028/2010
T7-0129/2010

Europeana - the next steps GALLO

2009/2104(INI)
A7-0103/2010
T7-0183/2010

Report on the Commission communication " Action plan on
organ donation and transplantation (2009-2015):
Strengthened cooperation between Member States

LICHTENBERGER

2009/2224(INI)
A7-0154/2010
T7-0207/2010

Internet of Things LICHTENBERGER

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

2009/2229(INI)
A7-0185/2010
T7-0208/2010

Internet governance: the next steps WIKSTRÖM

2010/2021(INI)
A7-0110/2010
T7-0127/2010

Power of legislative delegation SZÁJER

2010/2080(INI)
A7-0252/2010

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: Delivering an

BERLINGUER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-57&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-152&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-200
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-135&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-165
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-219&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-28&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-129
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-103&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-183
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-154&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-207
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-185&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-208
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-110&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-252&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

T7-0426/2010 area of freedom, security and justice for Europe's citizens -
action plan implementing the Stockholm Programme

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

Report from the Commission : 26th annual report on
monitoring the application of European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2016(INI)
A7-0159/2011
T7-0259/2011

Guaranteeing independent impact assessments NIEBLER

2010/2055(INI)
A7-0218/2010
T7-0298/2010

Green Paper: The interconnection of business registers LECHNER

2010/2012(INI)
A7-0226/2010
T7-0320/2010

Completing the Internal Market for e-Commerce BODU

2010/2006(INI)
A7-0213/2010
T7-0276/2010

Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector BODU

2010/2245(INI)
A7-0162/2011
T7-0236/2011

Innovation Union: Transforming Europe for a post-crisis
world

WIKSTRÖM

2010/2156(INI)
A7-0143/2011
T7-0240/2011

Unlocking the potential of cultural and creative industries WIKSTRÖM

2010/2302(INI)
A7-0081/2011
T7-0258/2011

Credit rating agencies REGNER

2010/2278(INI)
A7-0072/2011
T7-0145/2011

Single market for Europeans MANDERS

2010/2277(INI)
A7-0071/2011
T7-0146/2011

Single market for enterprises and growth BORYS

2010/2289(INI)
A7-0083/2011
T7-0144/2011

Governance and Partnership in the Single market LEHNE

010/2303(INI)
A7-0074/2011
T7-0223/2011

Corporate governance in financial institutions THEIN

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

26th Annual Report on monitoring the application of
European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2311(INI)
A7-0286/2011
T7-0577/2011

The EU Counter-Terrorism Policy: main achievements and
future challenges

DE GRANDES
PASCUAL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-426
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-259
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-298
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-226&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-213&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-162&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-143&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-81&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-72&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-145
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-71&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-146
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-144
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-74&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-223
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-286&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-577
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2013(INI)
A7-0164/2011
T7-0262/2011

Green Paper from the Commission on policy options for
progress towards a European contract law for consumers and
businesses

WALLIS

2011/2037(INI)
A7-0200/2011
T7-0359/2011

Green Paper: Audit policy - lessons from the crisis MASIP HIDALGO

2011/2029(INI)
A7-0251/2011
T7-0381/2011

Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart
regulation

KARIM

2011/2025(INI)
A7-0244/2011
T7-0323/2011

A comprehensive approach on personal data protection in
the European Union

CASTEX

2011/2036(INI)
A7-0293/2011
T7-0402/2011

The European Schools' system WIKSTRÖM

2011/2072(INI)
A7-0290/2011
T7-0366/2011

Safety of offshore oil and gas activities LICHTENBERGER

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2006(INI)
A7-0355/2011
T7-0484/2011

Insolvency proceedings in the context of EU company law LEHNE

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

2011/2027(INI)
A7-0249/2011
T7-0377/2011

Report from the Commission: 27th annual report on
monitoring the application of EU law (2009)

LICHTENBERGER

2011/2089(INI)
A7-0012/2012
T7-0021/2012

Towards a Coherent European Approach to Collective
Redress

LEHNE

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2176(INI)
A7-0009/2012
T7-0476/2012

Jurisdictional system for patent disputes LEHNE

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-200&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-359
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-323
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-293&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-402
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-290&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-484
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-377
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-21
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-9&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-476
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2181(INI)
A7-0051/2012
T7-0118/2012

A corporate governance framework for European companies BODU

2011/2276(INI)
A7-0251/2012
T7-0340/2012

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality (18th report on better lawmaking covering
the year 2010)

KARIM

2011/2275(INI)
A7-0330/2012
T7-0442/2012

Report from the Commission - 28th annual report on
monitoring the application of EU law (2010)

LICHTENBERGER

2011/2178(INI)
A7-0083/2012
T7-0140/2012

A competitive digital single market - eGovernment as a
spearhead

CAVADA

2011/2193(INI)
A7-0223/2012
T7-0320/2012

Voluntary and unpaid donation of tissues and cells MAŠTÁLKA

2011/2084(INI)
A7-0342/2011
T7-0492/2011

Online gambling in the internal market KARIM

2011/2308(INI)
A7-0283/2012
T7-0443/2012

The environmental impacts of shale gas and shale oil
extraction activities

LICHTENBERGER

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2012/2030(INI)
A7-0341/2012
T7-0468/2012

Completing the digital single market NIEBLER

2012/2028(INI)
A7-0402/2012
T7-0018/2013

The feasibility of introducing stability bonds BALDASSARRE

2012/2132(INI)
A7-0055/2013
T7-0215/2013

Implementation of the Audiovisual Media Services
Directive

CASTEX

2012/2134(INI)
A7-0001/2013
T7-0036/2013

Improving access to finance for SMEs TAYLOR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-51&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-330&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-442
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-140
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-223&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-492
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-283&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-18
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-215
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-36
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2253(INI)
A7-0147/2013
T7-0278/2013

Recommendation to the High Representative of the Union
for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President
of the European Commission, to the Council and to the
Commission on the 2013 review of the organisation and the
functioning of the EEAS

RAPKAY

2012/2322(INI)
A7-0218/2013
T7-0348/2013

Online gambling in the internal market BORYS

2012/2135(INI)
A7-0423/2012
T7-0007/2013

Development aspects of intellectual property rights on
genetic resources: the impact on poverty reduction in
developing countries

CASTEX

2012/2044(INI)
A7-0310/2012
T7-0395/2012

20 main concerns of European citizens and business with the
functioning of the Single Market

REGNER

2012/0029(INI)
A7-0039/2013
T7-0388/2014

Securities settlement in the EU and central securities
depositories (CSDs), and amendment of Directive 98/26/EC

STOYANOV

2012/2038(INI)
A7-0326/2012
T7-0421/2012

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee: Report on the Implementation and Effect of the
Resale Right Directive (2001/84/EC)

GALLO

2012/2024(INI)
A7-0369/2012
T7-0004/2013

Law of Administrative procedure of the European Union BERLINGUER

2012/2039(INI)
A7-0018/2013
T7-0094/2013

Statute for a European mutual society BERLINGUER

2012/2098(INI)
A7-0017/2013
T7-0049/2013

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: A renewed
EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility

BALDASSARRE

2012/2262(INI)
A7-0089/2013
T7-0198/2013

Application of Directive 2004/25/EC on takeover bids LEHNE

2012/2323(INI)
A7-0435/2013
T7-0127/2014

Follow-up on the delegation of legislative powers and the
control by Member States of the Commission's exercise of
implementing powers

SZÁJER

2012/2097(INI)
A7-0023/2013
T7-0050/2013

Corporate Social Responsibility: promoting society's
interests and a route to sustainable and inclusive recovery

BALDASSARRE

2012/2101(INI)
A7-0161/2013
T7-0240/2013

Improving access to justice: legal aid in cross-border civil
and commercial disputes

ZWIEFKA

2013/2063(INI)
A7-0353/2013
T7-0535/2013

Unleashing the potential of cloud computing in Europe
GERINGER DE
OEDENBERG

2013/2077(INI) EU regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - KARIM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-278
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-348
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-423&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-7
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-310&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-395
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-39&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0388
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-326&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-369&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-18&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-94
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-17&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-89&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-198
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-23&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-50
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-161&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0353&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0535
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

A7-0056/2014
T7-0061/2014

19th Report on better lawmaking covering the year 2011

2013/2024(INI)
A7-0153/2014
T7-0276/2014

Mid-Term review of the Stockholm Programme BERLINGUER

2013/2023(INI)
A7-0291/2013
T7-0396/2013

Improving private international law: jurisdiction rules
applicable to employment

REGNER

2013/2119(INI)
A7-0055/2014
T7-0051/2014

29th Annual Report on monitoring the application of EU law
(2011)

LICHTENBERGER

2013/2122(INI)
A7-0311/2013
T7-0436/2013

Misleading advertisement practices BALDASSARRE

2013/2130(INI)
A7-0120/2014
T7-0249/2014

Implementation of the Treaty of Lisbon with respect to the
European Parliament

LICHTENBERGER

2013/2180(INI)
A7-0057/2014
T7-0232/2014

Preparing for a fully converged audiovisual world CASTEX

2013/2116(INI)
A7-0474/2013
T7-0063/2014

The implementation of the Unfair Commercial Practices
Directive 2005/29/EC

BALDASSARRE

2013/2114(INI)
A7-0114/2014
T7-0179/2014

Private copying levies CASTEX

2013/2117(INI)
A7-0442/2013
T7-0064/2014

The EU Justice Scoreboard - civil and administrative justice
in the Member States

ZWIEFKA

2014/2006(INI)
A7-0122/2014
T7-0231/2014

Evaluation of justice in relation to criminal justice and the
rule of law

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0056&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0061
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0153&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-396
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0055&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0051
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-311&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0120&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0249
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0057&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0232
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0474&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0063
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0114&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0179
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0442&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0064
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0122&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0231
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OPINIONS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132A(NLE)
A7-0356/2011
T7-0478/2011

Athens Convention on carriage of passengers and their
luggage by sea - excluding Articles 10 and 11

LEHNE

2004/0148(COD)
Awaiting committee

decision

Special conditions for trade with those areas of the Republic
of Cyprus in which the Government of the Republic of
Cyprus does not exercise effective control
Opinion on legal base

LECHNER

2008/0196(COD)
A7-0038/2011
T7-0293/2011

Consumer rights WALLIS

2008/0090(COD)
A7-0426/2011
T7-0580/2011

Public access to European Parliament, Council and
Commission documents

LICHTENBERGER

2008/0238(COD)
A7-0106/2010
T7-0181/2010

Standards of quality and safety of human organs intended for
transplantation

WIKSTRÖM

2008/0193(COD)
A7-0032/2010
T7-0373/2010

Improvements in the safety and health at work of pregnant
workers and workers who have recently given birth or are
breastfeeding
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0106(CNS)
A7-0016/2010
T7-0034/2010

Investment projects in energy infrastructure within the
European Community
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0055(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Specific restrictive measures directed against certain persons
and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida
network and the Taliban
Opinion on legal base

BERLINGUER

2009/0064(COD)
A7-0171/2010
T7-0393/2010

Alternative investment fund managers REGNER

2009/0025(COD)
Procedure lapsed or

withdrawn

Long stay visas and alerts in the Schengen Information
System

BORYS

2009/0127(COD)
A7-0063/2012
T7-0104/2012

European Refugee Fund for the period 2008 to 2013
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0009(CNS)
A7-0065/2010
T7-0092/2010

Common system of value added tax as regards the rules on
invoicing

THEIN

2009/0153(COD)
A7-0184/2010
T7-0423/2010

Use of alien and locally absent species in aquaculture
Opinion on legal base

LECHNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-356&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-426&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-106&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-181
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-32&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-16&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-34
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-171&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-393
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-63&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-104
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-65&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-92
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-423
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa WIKSTRÖM

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0076(COD)
A7-0336/2011
T7-0010/2012

The placing on the market and use of biocidal products
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0096(COD)
A7-0050/2009
T7-0106/2009

European Microfinance Facility for Employment and Social
Inclusion (Progress)

CASTEX

2009/0101(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Right to interpretation and to translation in criminal
proceedings

WIELAND

2009/0099(COD)
A7-0205/2010
T7-0274/2010

Capital requirements for the trading book and for re-
securitisations, and the supervisory review of remuneration
policies

LEHNE

2009/0143(COD)
A7-0170/2010
T7-0334/2010

European Insurance and Occupational Pensions Authority CASTEX

2009/0142(COD)
A7-0166/2010
T7-0337/2010

European Banking Authority LEHNE

2009/0132(COD)
A7-0102/2010
T7-0227/2010

Securities to be offered to the public and harmonisation of
transparency requirements (amendment of Directives
2003/71/EC and 2004/109/EC)

BODU

2009/0161(COD)
A7-0163/2010
T7-0336/2010

Powers of the European Banking Authority, the European
Insurance and Occupational Pensions Authority and the
European Securities and Markets Authority (amendment of
Directives 1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC,
2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC,
2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC, and 2009/65/EC)

KARIM

2009/0089(COD)
A7-0241/2011
T7-0304/2011

Agency for the management of large scale IT systems in the
area of freedom, security and justice
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0110(COD)
A7-0030/2010
T7-0124/2010

Community guidelines for the development of the trans-
European transport network (recast)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0130(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Requests for comparisons with EURODAC data by Member
States' law enforcement authorities and Europol for law
enforcement purposes

MASIP HIDALGO

2009/0144(COD)
A7-0169/2010
T7-0339/2010

European Securities and Markets Authority BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-336&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-50&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-205&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-170&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-166&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-102&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-227
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-163&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-336
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-241&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-30&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-124
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-339
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0140(COD)
A7-0168/2010
T7-0335/2010

Macro-prudential oversight of the financial system and
establishment of a European Systemic Risk Board

REGNER

2010/0312(NLE)
A7-0215/2013
T7-0260/2013

Establishment of an evaluation mechanism to verify
application of the Schengen acquis
Opinion on legal base

VOSS

2010/0210(COD)
A7-0428/2013
T7-0072/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
for the purposes of seasonal employment
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0209(COD)
A7-0170/2014
T7-0369/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
in the framework of an intra-corporate transfer
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0392(NLE)
Act adopted by

Council on
15.12.2011

Access by fishing vessels flying the flag of Venezuela to the
exclusive economic zone off the coast of the French
department of Guyana
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0256(COD)
A7-0321/2011
T7-0035/2013

Specific measures for agriculture in the outermost regions of
the Union
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0306(NLE)
A7-0214/2011
T7-0295/2011

Spent fuel and radioactive waste
GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0160(COD)
A7-0340/2010
T7-0478/2010

Credit rating agencies LEHNE

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes BODU

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0215(COD)
A7-0408/2011
T7-0551/2011

Right to information in criminal proceedings ALBRECHT

2010/0232(COD)
A7-0097/2011
T7-0311/2011

Supplementary supervision of financial entities in a financial
conglomerate

BODU

2010/0251(COD)
A7-0055/2011
T7-0486/2011

Short selling and certain aspects of credit default swaps LEHNE

2010/0250(COD)
A7-0223/2011
T7-0106/2012

Derivatives, central counterparties and trade repositories BOWLES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-168&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-335
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-260
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0428&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0072
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-321&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-35
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-340&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-408&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-551
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-97&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-55&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-486
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-106
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0039(COD)
A7-0278/2011
T7-0344/2011

Amendment of Council Regulation (EC) No 2007/2004
establishing European Agency for the Management of
Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union (FRONTEX)
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0279(COD)
A7-0182/2011
T7-0423/2011

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic
imbalances in the euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(COD)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Budgetary surveillance in euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0276(CNS)
A7-0179/2011
T7-0425/2011

Implementation of excessive deficit procedure
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0280(COD)
A7-0178/2011
T7-0421/2011

Surveillance of budgetary positions and surveillance and
coordination of economic policies
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(NLE)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Requirements for budgetary frameworks of the Member
States
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0208(COD)
A7-0170/2011
T7-0314/2011

Possibility for the Member States to restrict or prohibit the
cultivation of GMOs in their territory
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0257(COD)
A7-0163/2011
T7-0508/2011

Programme to support the further development of an
integrated maritime policy
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0281(COD)
A7-0183/2011
T7-0424/2011

Prevention and correction of macroeconomic imbalances
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0326(COD)
A7-0031/2012
T7-0036/2012

Vaccination against bluetongue
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0802(COD)
A7-0435/2011
T7-0560/2011

European Protection Order
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0097(CNS)
A7-0057/2011
T7-0135/2011

Imports from Greenland of fishery products, live bivalve
molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0220(NLE)
A7-0324/2010
T7-0424/2010

State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0065(CNS)
A7-0348/2010
T7-0471/2010

Trafficking in human beings
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-344
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-182&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-179&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-425
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-178&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-314
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-508
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-183&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-31&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-36
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-560
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-57&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-324&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-348&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-471
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0006(COD)
A7-0077/2012
T7-0189/2014

Amendment of Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC in
respect of the powers of the European Insurance and
Occupational Pensions Authority and the European
Securities and Markets Authority

STOYANOV

2011/0062(COD)
A7-0202/2012
T7-0541/2013

Credit agreements relating to residential property THEIN

2011/0167(NLE)
A7-0204/2012
T7-0287/2012

Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and
its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of
Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore,
Switzerland and the USA

REGNER

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Multiannual financial framework for the years 2014-2020 ROTH-BEHRENDT

2011/0154(COD)
A7-0228/2013
T7-0340/2013

The right of access to a lawyer in criminal proceedings and
the right to communicate upon arrest

ALBRECHT

2011/0129(COD)
A7-0244/2012
T7-0327/2012

Minimum standards on the rights, support and protection of
victims of crime

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2011/2116(INI)
A7-0432/2011
T7-0071/2012

The Statute for a European cooperative society with regard
to the involvement of employees

REGNER

2011/0297(COD)
A7-0344/2012
T7-0057/2014

Criminal sanctions for insider dealing and market
manipulation

THEIN

2011/0295(COD)
A7-0347/2012
T7-0342/2013

Insider dealing and market manipulation (market abuse) THEIN

2011/0340(COD)
A7-0214/2012
T7-0005/2014

Consumer programme 2014-2020 WIKSTRÖM

2011/0360(COD)
A7-0220/2012
T7-0013/2013

Amendment of Directive 2009/65/EC on the coordination of
laws, regulations and administrative provisions relating to
undertakings of collective investment in transferable
securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative
Investment Funds Managers in respect of the excessive
reliance on credit ratings

BODU

2011/0361(COD)
A7-0221/2012
T7-0012/2013

Amendment of the Regulation (EC) No 1060/2009 on credit
rating agencies

WIKSTRÖM

2011/0344(COD)
A7-0397/2013
T7-0520/2013

Establishing the Rights and Citizenship Programme 2014 -
2020

LEHNE

2011/0309(COD)
A7-0121/2013
T7-0200/2013

Safety of offshore oil and gas prospection, exploration and
production activities

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-77&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0189
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-202&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0541
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-204&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-287
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-360
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-327
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-432&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-344&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0057
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-347&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-342
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-220&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-221&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-12
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0397&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0520
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-121&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-200
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (2014-2018) complementing Horizon
2020 – The Framework Programme for Research and
Innovation

BORYS

2011/0402(CNS)
A7-0002/2013
T7-0504/2013

Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The
Framework Programme for Research and Innovation (2014-
2020)

BORYS

2011/0374(COD)
A7-0236/2012
T7-0065/2013

Online dispute resolution for consumer disputes (Regulation
on consumer ODR)

BERLINGUER

2011/0384(COD)
A7-0403/2012
T7-0502/2013

Amendment of Regulation (EC) No 294/2008 establishing
the European Institute of Innovation and Technology

MÉSZÁROS

2011/0387(COD)
A7-0422/2012
T7-0501/2013

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of
Innovation and Technology (EIT): the contribution of the
EIT to a more innovative Europe

MÉSZÁROS

2011/0401(COD)
A7-0427/2012
T7-0499/2013

Establishment of Horizon 2020 - The Framework
Programme for Research and Innovation (2014-2020)

BORYS

2011/2313(INI)
A7-0262/2012
T7-0324/2012

Online distribution of audiovisual works in the EU BORYS

2011/0417(COD)
A7-0193/2012
T7-0071/2013

European Venture Capital Funds STOYANOV

2011/0418(COD)
A7-0194/2012
T7-0072/2013

European Social Entrepreneurship Funds STOYANOV

2011/0432(CNS)
A7-0288/2012
T7-0394/2012

Consular protection for citizens of the Union abroad ZWIEFKA

2011/0430(COD)
A7-0404/2012
T7-0275/2013

Amendment of Directive 2003/98/EC on re-use of public
sector information

GALLO

2011/0437(COD)
A7-0030/2013
T7-0024/2014

Award of concession contracts BALDASSARRE

2011/0438(COD)
A7-0007/2013
T7-0025/2014

Public procurement GARGANI

2011/0439(COD)
A7-0034/2013
T7-0026/2014

Procurement by entities operating in the water, energy,
transport and postal services sectors

GARGANI

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Interim report in the interests of achieving a positive
outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-
2020 approval procedure (2011/0177(APP))

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-236&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-65
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-403&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0502
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-422&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0501
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-427&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0499
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-262&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-324
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-193&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-72
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-394
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-404&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0024
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-7&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0025
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-360
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0269(COD)
A7-0005/2013
T7-0572/2013

European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) LICHTENBERGER

2011/0272(COD)
A7-0309/2013
T7-0487/2013

Amendment of regulation (EC) No 1082/2006 of the
European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a
European grouping of territorial cooperation (EGTC) as
regards the clarification, simplification and improvement of
the establishment and implementation of such groupings

VOSS

2011/0051(COD)
A7-0206/2013
T7-0264/2013

Amendment of Schengen border code and Convention
Implementing the Schengen Agreement
Opinion on legal base

VOSS

2011/0363(NLE)
A7-0119/2013
T7-0471/2013

Nuclear decommissioning assistance programmes in
Bulgaria, Lithuania and Slovakia
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)

BUSOI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0254(NLE)
A7-0303/2013
T7-0452/2013

Basic safety standards for protection against the dangers
arising from exposure to ionising radiation
Opinion on legal base

VOSS

2011/0380(COD)
A7-0282/2013
T7-0443/2014

European Maritime and Fisheries Fund
Opinion on legal base

VOSS

2011/0435(COD)
A7-0038/2013
T7-0408/2013

Amendment of Directive 2005/36/EC on the recognition of
professional qualifications and of Regulation ... on
administrative cooperation through the Internal Market
Information System
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0302(COD)
A7-0021/2013
T7-0463/2013

Connecting Europe Facility SPERONI

2011/0195(COD)
A7-0409/2013
T7-0537/2013

Common Fisheries Policy
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0369(COD)
A7-0396/2013
T7-0519/2013

Justice Programme for 2014-2020 BERLINGUER

2011/0282(COD)
A7-0361/2013
T7-0491/2013

Support for rural development by the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD)

VOSS

2011/0153(COD)
A7-0419/2013
T7-0586/2013

Amendment of certain regulations relating to the common
commercial policy as regards the granting of delegated
powers for the adoption of certain measures

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0572
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-309&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0487
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-206&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-264
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-119&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0471
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-303&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-452
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-282&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-408
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0463
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0409&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0537
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0396&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0519
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-361&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0491
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0419&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0586


ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 36

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0138(COD)
A7-0139/2013
T7-0370/2013

Customs enforcement of intellectual property rights GALLO

2011/0225(NLE)
A7-0385/2013
T7-0574/2013

System for registration of carriers of radioactive materials VOSS

2011/0262(COD)
A7-0249/2012
T7-0480/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Colombia and Peru
Opinion on legal base

VOSS

2011/0263(COD)
A7-0237/2012
T7-0477/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Central America
Opinion on legal base

VOSS

2011/0286(COD)
A7-0163/2012
T7-0288/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 73/2009 as
regards the application of direct payments to farmers in
respect of the year 2013
Opinion on legal base

VOSS

2011/0285(COD)
A7-0203/2012
T7-0316/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 1234/2007 as
regards the regime of the single payment scheme and
support to vine-growers
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0436(APP)
A7-0424/2012
T7-0462/2013

Establishing programme "Europe for citizens" for the period
2014-2020
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0058(CNS)
A7-0080/2012
T7-0135/2012

Common Consolidated Corporate tax Base (CCCTB)
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (014-2020) complementing Horizon
2020 - the Framework Programme for research and
Innovation

BORYS

2012/0341A(COD)
A7-0026/2013

P7_TA(2013)0509

Establishment of an action programme for customs in the
European Union for the period 2014-2020 (CUSTOMS) and
repeal of Decision No 624/2007/EC

VOSS

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0010(COD)
A7-0403/2013
T7-0219/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data by competent authorities for the purposes of
prevention, investigation, detection or prosecution of
criminal offences or the execution of criminal penalties, and
the free movement of such data (Directive)

VOSS

2012/0060(COD)
A7-0454/2013
T7-0027/2014

Access of third-country goods and services to the Union’s
internal market in public procurement and procedures
supporting negotiations on access of Union goods and
services to the public procurement markets of third countries

BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-139&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-370
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0574
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-480
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-237&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-203&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-316
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-424&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0462
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-80&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0509&language=EN&ring=A7-2013-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0403&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0219
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0454&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0027
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0150(COD)
A7-0196/2013
T7-0354/2014

Framework for the recovery and resolution of credit
institutions and investment firms and amendment of Council
Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives
2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC,
2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No
1093/2010

STOYANOV

2012/0146(COD)
A7-0365/2013
T7-0282/2014

Electronic identification and trust services for electronic
transactions in the internal market

MÉSZÁROS

2012/2170(DEC)
A7-0090/2013
T7-0127/2013

2011 discharge: EU general budget, Court of Justice LICHTENBERGER

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law

ZWIEFKA

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0237(COD)
A7-0140/2013
T7-0421/2014

Statute and funding of European political parties and
European political foundations

BERLINGUER

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0299(COD)
A7-0340/2013
T7-0488/2013

Gender balance among non-executive directors of companies
listed on stock exchanges

REGNER

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0074(NLE)
A7-0033/2013
T7-0068/2013

Health protection: Radioactive substances in water intended
for human consumption
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for on-
line uses in the internal market
Opinion on legal base

VOSS

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on legal base

SPERONI

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0282
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-90&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-340&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0488
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-33&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on delegation of legislative powers

STOYANOV

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products

LEHNE

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on legal base

REGNER

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on delegation on legislative powers

STOYANOV

2012/0035(COD)
A7-0015/2013
T7-0039/2013

Transparency of measures regulating the prices of medicinal
products for human use and their inclusion in the scope of
public health insurance systems
Opinion on legal base

SPERONI

2013/0005(NLE)
A7-0342/2013
T7-0479/2013

Agreement between the European Union and the Russian
Federation on drug precursors

ZBIGNIEW

2013/2017(BUD)
Procedure lapsed or

withdrawn
2014 Budget - Mandate for the Trilogue LICHTENBERGER

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member States and of the EU

RAPKAY

2013/0049(COD)
A7-0355/2013
T7-0383/2014

Consumer product safety MAŠTÁLKA

2013/0340(NLE)
A7-0252/2014
T7-0274/2014

Amendment to Council Directive 2009/71/EURATOM of 25
June 2009 establishing a Community framework for the
nuclear safety of nuclear installations

REGNER

2013/0141(COD)
A7-0147/2014
T7-0382/2014

Protective measures against pests of plants
Opinion on legal base

REGNER

2013/0136(COD)
A7-0129/2014
T7-0381/2014

Animal health
Opinion on legal base

REGNER

2013/0202(COD)
A7-0072/2014
T7-0435/2014

Enhanced cooperation between Public Employment Services
(PES)
Opinion on legal base

REGNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-39
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0383
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0382
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0129&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0072&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0435
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0240(NLE)
A7-0105/2014
T7-0373/2014

Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking VOSS

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's office REGNER

2013/0408(COD)
Awaiting committee

decision

Procedural safeguards for children suspected or accused in
criminal proceedings

THEIN

2013/0409(COD)
Awaiting committee

decision

Legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty
and legal aid in European arrest warrant proceedings

ZBIGNIEW

2013/0400(CNS)
A7-0243/2014
T7-0275/2014

Common system of  taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0139(COD)
A7-0398/2013
T7-0356/2014

Payment accounts STOYANOV

2013/0280(CNS)
A7-0405/2013
T7-0582/2013

Amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as
regards the French outermost regions and Mayotte in
particular
Opinion on legal base

VOSS

2013/0191(COD)
A7-0425/2013
T7-0591/2013

Amending regulations in the fields of fisheries and animal
health by reason of the change of status of Mayotte with
regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0192(COD)
A7-0399/2013
T7-0589/2013

Amending Directives in the fields of environment,
agriculture, social policy and public health by reason of the
change of status of Mayotte with regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0189(NLE)
A7-0414/2013
T7-0583/2013

Amendment to Council directive 2010/18/EU because of the
change in status of Mayotte
Opinion on legal base

VOSS

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark
Opinion on delegation of legislative powers

MAŠTÁLKA

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member states and of the EU

RAPKAY

2013/0273(NLE)
Awaiting committee

decision

Agreement on Cooperation and Customs Union between the
European Community and its Member States, of the one
part, and the Republic of San Marino, of the other part,
regarding the participation, as a contracting party, of the
Republic of Croatia, following its accession to the EU

REGNER

2013/0407(COD)
Awaiting committee

decision

Strengthening of certain aspects of the presumption of
innocence and of the right to be present at trial in criminal
proceedings

THEIN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0105&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0243&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0398&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0356
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0405&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0582
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0425&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0591
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0399&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0589
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0414&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0583
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0309(COD)
A7-0190/2014
T7-0281/2014

European single market for electronic communications GALLO

2013/0253(COD)
A7-0478/2013
T7-0341/2014

Uniform rules and procedure for the resolution of credit
institutions and certain investment firms in the framework of
a Single Resolution Mechanism and a Single Bank
Resolution Fund

STOYANOV

2013/0256(COD)
Awaiting committee

decision
EU Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) BERLINGUER

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's Office REGNER

2013/0264(COD)
A7-0169/2014
T7-0280/2014

Payment services in the internal market STOYANOV

2013/0024(COD)
A7-0140/2014
T7-0190/2014

Information accompanying transfers of funds ZWIEFKA

2013/0025(COD)
A7-0150/2014
T7-0191/2014

Prevention of the use of the financial system for the purpose
of money laundering and terrorist financing

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2014/0002(COD)
Awaiting committee

decision

European network of Employment services workers' access
to mobility services and the further integration of labour
markets

CASTEX

2014/0124(COD)
Awaiting committee

decision

Establishment of a European Platform to enhance
cooperation in the prevention and deterrence of undeclared
work

Awaiting 8th legislative
term for appointment

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0190&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0281
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0478&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0341
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0280
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0190
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0150&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0191
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ANNEX III - Codifications

CODIFICATIONS AND RECASTS

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00003
CODIFICATION
Marketing of seed potatoes
COM(2009)0299 - 2009/0080(COD)

16.07.2009 07.10.2009
Replaced by a

recast

00075

CODIFICATION:
Protection of workers from the risks related to exposure to asbestos
at work
COM(2009)0071 - 2006/0222(COD)

09.03.2009
07.10.2009

28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00076
CODIFICATION:
Pure-bred breeding animals of the bovine species
COM(2009)0235 - 2006/0250(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00087
CODIFICATION :
Appliances burning gaseous fuels
COM(2007)0633 - 2007/0225(COD)

13.11.2007 26.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00130
CODIFICATION :
Common  system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2008)0691 - 2008/0206(CNS

20.11.2008
19.10.2009

31.08.2009

Replaced by a
recast:

2010/0387(CNS)

00131
CODIFICATION :
Combat African horse sickness
COM(2008)0697 - 2008/0204(COD)

15.12.2008 04.03.2009
Replaced by a

recast

00132

CODIFICATION :
List of the third countries whose nationals must be in possession of
visas when crossing the external borders and those whose nationals
are exempt from that requirement
COM(2008)0761 - 2008/0225(COD)

09.03.2009 04.03.2009
Replaced by a

recast
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00136

RECAST :
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment
COM(2008)0809 - 2008/0240(COD)

12.03.2009 26.03.2009
10.11.2009
Geringer

24.11.2010

00138
RECAST :
Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)

13.01.2009 04.03.2009
31.03.2009
Geringer

19.01.2012

00165
CODIFICATION :
A uniform format for visas
COM(2008)0891 - 2008/0265(COD)

03.02.2009

Proposal
withdrawn by

the Commission
30.07.2011

00166

CODIFICATION :
Principles governing the organisation of veterinary checks on
animals entering the Community from third countries
COM(2008)0873 - 2008/0253(COD)

03.02.2009 28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00274

CODIFICATION :
Setting up a network for the collection of accountancy data on the
incomes and business operation of agricultural holdings in the
European Community
COM(2009)0125 - 2009/0040(CNS)

14.07.2009 04.05.2009
06.10.2009
06.10.2010
Geringer

20.10.2009

00276
CODIFICATION :
Conservation of wild birds
COM(2009)0129 - 2009/0043(COD)

24.03.2009 04.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00291
RECAST :
Combating late payment in commercial transactions
COM(2009)0126 - 2009/0054(COD)

14.09.2009 07.05.2009
17.05.2010
Geringer

20.10.2009

00293
CODIFICATION :
Audiovisual Media Services Directive
COM(2009)0185 - 2009/0056(COD)

14.07.2009 22.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00299

CODIFICATION :
General rules for the granting of Community financial aid in the
field of trans-European networks
COM(2009)0113 - 2009/0037(COD)

14.07.2009
12.10.2009
04.11.2009

10.11.2009
Geringer

24.11.2009

00306

CODIFICATION :
Animal health conditions governing intra-Community trade in, and
imports from third countries of, poultry and eggs for hatching
COM(2009)0227 - 2009/0067(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00354
CODIFICATION :
Introduction of the euro
COM(2009)0323 - 2009/0083(CNS)

PE not consulted
by Council

/

CODIFICATION :
Protection against dumped imports from countries not members of
the European Community
COM(2009)0168 - 2009/0052(CNS)

16.06.2009
PE not consulted

by Council
/

00734

RECAST :
Guidelines for the development of the trans-European transport
network
COM(2009)0391 - 2009/0110(COD)

14.09.2009 24.09.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

0773

RECAST :
Administrative cooperation and combating fraud in the field of
value added tax
COM(2009)0427 - 2009/0118(CNS)

07.10.2009 07.10.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

00846

CODIFICATION
Uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods
by road
COM(2009)0446 - 2009/0123(COD)

14.09.2009
Replaced by a

recast
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

01144

RECAST :
Establishment of ‘EURODAC’ for the comparison of fingerprints
for the effective application of Regulation (EU) No […/…]
(establishing the criteria and mechanisms for determining the
Member State responsible for examining an application for
international protection lodged in one of the Member States by a
third-country national or a stateless person) and to request
comparisons with EURODAC data by Member States' law
enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes
and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a
European Agency for the operational management of large-scale IT
systems in the area of freedom, security and justice
COM(2009)0342 - 2008/0242(COD)

07.10.2009
19.10.2010

12.10.2009
18.07.2012

10.11.2009
Geringer 12.06.2013

01269
CODIFICATION :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2009)0530 - 2009/0149(COD)

22.10.2009
Replaced by a

recast
2010/0258(COD)

/

01338
CODIFICATION :
Waste statistics
COM(2009)0535 - 2009/0151(COD)

22.10.2009
21.06.2010
Negative
opinion

Replaced by a
recast

01360
CODIFICATION :
Radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles
COM(2009)0546 - 2009/0154(COD)

24.11.2009
Replaced by a

recast

01413

RECAST :
Common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

12.06.2013

01496

RECAST :
Minimum standards for the qualification and status of third country
nationals or stateless persons as beneficiaries of international
protection and the content of the protection granted
COM(2009)0551 - 2009/0164(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

27.10.2011
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Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

01647
CODIFICATION :
Common rules for the allocation of slots at Community airports
COM(2009)0634 - 2009/0176(COD)

24.11.2009
13.07.2010
Negative
opinion

Withdrawn

02789

CODIFICATION :
Procedure for the provision of information in the field of technical
regulations and of rules on Information Society services
COM(2010)0179 - 2010/0095(COD)

07.07.2010
Replaced by a

recast

CODIFICATION :
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council laying down a procedure for the provision of
information in the field of technical regulations and of rules on
Information Society services (codification)
(COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)

13.01.2014 28.02.2014 20.03.2014 15.04.2014

02811

RECAST :
Maximum permitted  levels of radioactive contamination of
foodstuffs and of feeding stuffs following a nuclear accident or any
other case of radiological emergency
COM(2010)0184 - 2010/0098(CNS)

15.06.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

15.02.2011

02875
CODIFICATION :
Freedom of movement for workers within the Union
COM(2010)0204 - 2010/0110(COD)

19.05.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

07.09.2010

03243

RECAST :
Revision of the Financial Regulation applicable to the general
budget of the European Union
COM(2010)0260 - 2010/0154(COD)

07.09.2010
Replaced by
procedure

2010/0395(COD)

03375
RECAST :
Marketing of material for the vegetative propagation of the vine
COM(2010)0359 - 2010/0194(COD)

08.07.2010 29.09.2010
Withdrawn
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Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

03636
CODIFICATION :
Mergers of public limited liability companies
COM(2010)0391 - 2008/0009(COD)

07.09.2010 12.10.2010
02.12.2010

MAŠTÁLKA
18.01.2011

03637

CODIFICATION :
Public limited liability companies: coordination of safeguards in
respect of their formation and the maintenance and alteration of
their capital
COM(2010)0388 - 2008/0173(COD)

07.09.2010 12.10.2010

Replaced by a
recast

2011/0011(COD)

03844
RECAST :
Establishing a single European railway area
COM(2010)0475 - 2010/0253(COD)

23.09.2010 15.11.2010
24.05.2011

16.11.2011

03909

CODIFICATION :
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff
belongs
COM(2010)0506 - 2010/0259(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03912

CODIFICATION :
Approximation of the laws of the Member States relating to units of
measurement
COM(2010)0507 - 2010/0260(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03916
RECAST :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2010)0505 - 2010/0258(COD)

07.10.2010 02.12.2010
12.04.2011

Karim
01.12.2011

03918
CODIFICATION :
Permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
COM(2010)0508 - 2010/0261(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04086

CODIFICATION :
Rear-mounted roll-over protection structures of narrow-track
wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0510 - 2010/0264(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

04392

CODIFICATION :
Roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat
on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0610 - 2010/0302(COD)

10.11.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04456

CODIFICATION :
Establishing a system for the identification and registration of ovine
and caprine animals
COM(2010)0635 - 2010/0309(COD)

23.11.2010 08.06.2011

04743

CODIFICATION :
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2010)0691 - 2010/0338(NLE)

03.02.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04783
CODIFICATION :
Structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco
COM(2010)0641 - 2007/0206(CNS)

13.12.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04798

CODIFICATION :
Installation, location, operation and identification of the controls of
wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0717 - 2010/0348(COD)

18.01.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04861
CODIFICATION :
Braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0729 - 2010/0349(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04883

CODIFICATION :
Operating space, access to the driving position and the doors and
windows of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0746 - 2010/0358(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

04888

RECAST :
Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters
COM(2010)0748 - 2010/0383(COD)

18.01.2011 08.03.2011 Zwiefka 10.12.2012

05219

RECAST :
Common system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2010)0784 - 2010/0387(CNS)

03.02.2011 03.02.2011
22.03.2011

Karim
26.10.2011

05268

RECAST :
Coordination of safeguards which, for the protection of the interests
of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article
54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in
respect of the formation of public limited liability companies and
the maintenance and alteration of their capital, with a view to
making such safeguards equivalent
COM(2011)0029 - 2011/0011(COD)

14.02.2011 05.07.2011
11.10.2011

Lehne 15.11.2011

05594
RECAST :
Deposit Guarantee Schemes
COM(2010)0368 - 2010/0207(COD)

07.09.2010 29.09.2010
22.03.2011

Karim
15.04.2014

05626

CODIFICATION :
Relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their
fitting
COM(2011)0120 - 2011/0053(COD)

24.03.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

25.10.2011

05831

CODIFICATION :
On the assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment
COM(2011)0189 - 2011/0080(COD)

10.05.2011 08.06.2011
11.07.2011

Karim
13.09.2011
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Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

06006
RECAST :
Concerning the export and import of dangerous chemicals
COM(2011)0245 - 2011/0105(COD)

10.05.2011 18.07.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

10.05.2012

06228

RECAST :
On common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2011)0319 - COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

23.06.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06230
RECAST :
Standards for the reception of applicants for international protection
COM(2011)0320 - 2008/0244(COD)

23.06.2011 08.08.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06474

RECAST :
On the methods and procedure for making available the traditional,
VAT and GNI-based own-resources and on the measures to meet
cash requirements
COM(2011)0512 - 2011/0185(CNS)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

16.04.2014

06509

RECAST :
On roaming on public mobile communications networks within the
Union
COM(2011)0402 - 2011/0187(COD)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

06977

RECAST :
On the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design
requirements for single-hull oil tankers
COM(2011)0566 - 2011/0243(COD)

29.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

07645

RECAST :
Markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of
the European Parliament and of the Council
COM(2011)0656 - 2011/0298(COD)

15.11.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

15.04.2014
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

07753

RECAST :
Proposal for a Council directive on a common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between
associated companies of different Member States
COM(2011)0714 - 2011/0314(CNS)

López-Istúriz
White

01.03.2012
11.09.2012

07933

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of pyrotechnic articles
COM(2011)0764 - 2011/0358(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

22.05.2013

07936

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility
COM(2011)0765 - 2011/0351(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07939

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of non-automatic weighing instruments
COM(2011)0766 - 2011/0352(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07942

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of simple pressure vessels
COM(2011)0768 - 2011/0350(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07945

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of measuring instruments
COM(2011)0769 - 2011/0353(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

05.02.2014

07948

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and
safety components for lifts
COM(2011)0770 - 2011/0354(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014
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Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

07951

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market and supervision of explosives for
civil uses
COM(2011)0771 - 2011/0349(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07954

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres
COM(2011)0772 - 2011/0356(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07957

RECAST :
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the harmonisation of the laws of Member States relating
to the making available on the market of electrical equipment
designed for use within certain voltage limits
COM(2011)0773 - 2011/0357(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

08025
RECAST :
Allocation of slots at European Union airports
COM(2011)0827 - 2011/0391(COD)

López-Istúriz
White

26.04.2012
12.12.2012

08925

RECAST:
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council laying down the Union Customs Code
COM(2012)0064 - 2012/0027(COD)

11.06.2012
López-Istúriz

White
10.07.2012

11.09.2013

09447

RECAST:
Migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the
second generation Schengen Information System (SIS II)
COM(2012)0081 - 2012/0033(NLE)

22/05/2012
Francesco Enrico

Speroni
10.10.2012

21.11.2012

10174

RECAST:
Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein
COM(2012)0403 - 2012/0196(COD)

14.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

10013
RECAST:
Insurance mediation
COM (2012)0360 - 2012/0175 (COD)

11.09.2012 12.09.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

08690
RECAST:
Classification, packaging and labelling of dangerous preparations
COM(2012)0008 - 2012/0007(COD)

02.02.2012 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

11843
RECAST:
Railway safety. 4th Railway Package
COM(2013)0031 - 2013/0016(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

11947

RECAST:
Interoperability of the rail system within the European Union. 4th
Railway Package
COM(2013)0030 - 2013/0015(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

12351

RECAST:
Conditions of entry and residence of third-country nationals for the
purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated
and unremunerated training , voluntary service and au pairing
COM(2013)0151 - 2013/0081(COD)

Francesco Enrico
Speroni

17.09.2013
25.02.2014

12476

RECAST:
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2013)0184 - 2013/0096(NLE)

Francesco Enrico
Speroni

16.12.2013
15.01.2014

12377

RECAST:
Approximate the laws of the Member States relating to trade marks
COM(2013)0162 - 2013/0089(COD)

17.06.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

25.02.2014

12868

RECAST:
Return of cultural objects unlawfully removed from the territory of
a Member State
COM(2013)0311 - 2013/0162(COD)

24.09.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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13017
RECAST:
Implementation of the Single European Sky
COM(2013)0410 - 2013/0186(COD)

23.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
26.11.2013

12.03.2014

13233

RECAST:
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of pressure equipment
COM(2013)0471 - 2013/0221(COD)

28.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

15.04.2014
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ANNEX IV - Hearings

HEARINGS & WORKSHOPS

Workshop on Legal aspects of
free and open source software
(FOSS), in the European
Parliament on 9 July 2013.

Rapporteur Eva Lichtenberger



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature55

Hearing Date Experts Rapporteur

2009

Brussels I 05.10.2009 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Professor Horatia Muir-Watt, Institut d'Etudes politiques de Paris

Professor Luigi Mari, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Alexander Layton, qc of the Bar of England and Wales

Tadeusz ZWIEFKA

Workshop on copyright - tackling orphan
works and improving access to works for
visually impaired persons

10.11.2009 Karin Pilsäter, Chairman of the Committee on Industry and Trade,
Swedish Parliament

Magnus G. Graner, State Secretary, Swedish Ministry of Justice

Elisabeth Niggemann, Representative of Europeana, Director
General of the German National Library (Deutsche
Nationalbibliothek), Member of the High Level Expert Group on
European Digital Libraries (HLG)

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International
Federation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO),
Member of HLG

Antoine Aubert, European Copyright Policy Counsel, Google

Jean-François Debarnot, Legal Director, 'Institut National de
l'Audiovisuel' (INA), France

Pirjo Hiidenmaa, President of the European Writers' Congress
(EWC)

Mihaly Ficsor, Vice- President of the Hungarian Patent Office

Tilman Lueder, Head of unit 'Copyright and Knowledge-based
Economy', Internal Market and Services Directorate-General,
European Commission

Michael Keplinger, Deputy Director General, World Intellectual
Property Organisation (WIPO)

Christopher Friend, Strategic Objective Leader - Accessibility,
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Hearing Date Experts Rapporteur

World Blind Union (WBU), Chair WBU Global Right to Read
Campaign

Francisco Martinez Calvo, Technical Advisor, Section of Culture
and Sports for the Blind, Spanish National Organisation of the
Blind (ONCE), Board Member of Daisy Consortium

Anne Bergman-Tahon, Director of the Federation of European
Publishers (FEP

)

2010

Hearing of the Commissioner-designate
Viviane Reding

12.01.2010

Alternative Investment Funds Managers: how
to regulate best?

27.01.2010 Anthony BYRNE, Deutsche Bank Global co-Head Prime
Brokerage, United Kingdom

Sony KAPOOR, Managing Director, Re-Define (Rethinking
Development, Finance & Environment) - an International Think
Tank, United Kingdom

Evelyn REGNER

Hearing on rights relating to personality, in
particular in relation to defamation, in the
context of private international law,
particularly the Rome II Regulation

28.01.2010 Mr William BENNETT, Barrister at Law, London

Prof. Michael HELLNER, Upssala University

Prof. Dr. Gerhard WAGNER, Bonn University

Dr Jeremy HEYMANN, Université Paris-Est (Paris XII)

M. Jean QUATREMER, Journalist at "Libération".

Diana WALLIS

Tadeusz ZWIEFKA
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on the proposed regulation on wills
and succession and national law

22.03.2010 William Binchy, Barrister-at-Law, Regius Professor of Laws,
School of Law, Trinity College of Dublin

Eva Lein, Herbert Smith Senior Research Fellow in Private
International Law, British Institute of International and
Comparative Law

Rembert Süß, Rechtsanwalt, Deutsches Notarinstitut (Institute of
German Notaries)

Sara Godechot-Patris, Professor of Law, Université François
Rabelais de Tours

Elisabeth Scheuba, Rechtsanwalt, Lecturer (Succession Law,
Vienna University), Head of Austrian Bar Delegation to the CCBE
(Council of Bar and Law Societies of Europe)

Riitta Leppiniemi, President of the Finnish Bar Association
(Suomen Asianajajaliitto)

Kurt LECHNER

http://www.herbertsmith.com/
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on digitisation of books and
copyright: does one trump the other?

23.03.2010 Santiago de la Mora, EMEA Print Content Partnerships Director,
Google

Jonathan Nowell, President of Nielsen Book

Bruno Galindo, Spanish writer and spoken word artist

Alban Cerisier, Senior Adviser to the CEO of Gallimard, France

Friederieke Nielsen, spokesperson of Books on Demand GmbH

Françoise Dubruille, Director of the European Booksellers
Federation and International Booksellers Federation

Prof. Alain Strowel, professor at Saint-Louis University (Brussels),
University of Liege and K.U. Leuven

Piotr Marciszuk, President of the Polish Chamber of Books

Rosa Maiello, Italian Library Association

Marielle
GALLO
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Hearing Date Experts Rapporteur

Monitoring the application of European Union
law: Evaluation of the Pilot Project

28.04.2010 Prof. Ludwig KRÄMER, former Head of Unit of Environmental
Governance in DG ENVI, visiting professor at the Faculty of Law
in University College, London

Ms Marta BALLESTEROS, Director of Brussels office of
ClientEarth

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on one or more optional
instruments for European contract law

29.04.2010 Evelyne Terryn, Professor at K.U.Leuven University

Jérôme Kullmann, Président Aida France, Professeur à l’Université
Paris Dauphine, Directeur de l’Institut des Assurances de Paris
Helmut Heiss, Professor at the University of Zurich

William Vidonja, Head of Single Market & Social Affairs, CEA,
Brussels

Jean-Paul Coteur, Coordinateur assurances, Test-Achats, Brussels

Workshop on an optional instrument for EU
contract law

27.10.2010 Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, University
of Osnabrück

Leena Linnainmaa, Director of Legal Affairs at the Central
Chamber of Commerce of Finland

Živa Drol-Novak, Slovenian Consumers' Organisation

Thomas Klink, Judge, Regional Court of Stuttgart

Martijn Hesselink, Centre for the Study of European Contract Law,
University of Amsterdam

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Christoph Busch, European Legal Studies Institute, University of
Osnabrück

Martine Behar-Touchais, University of Paris Descartes, Trans
Europe Experts

Monika Jagielska, Judge, Court of Arbitration, Katowice

Eva Lein, British Institute of International and Comparative Law

Ensuring the independence of impact
assessments

27.10.2010 Angelika NIEBLER

Workshop on civil justice: How to facilitate
the life of European families and citizens?

30.11.2010 Melchior Wathelet, Belgium's State Secretary for the Budget,
Migration and Asylum Policy, Family Policy and Federal Cultural
Institutions

Katharina Boele-Woelki, Professor of Private International Law,
Comparative Law and Family Law,  University of Utrecht

Sjef van Erp, Professor of civil law and European private law,

http://www.linkedin.com/companies/k.u.leuven
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Hearing Date Experts Rapporteur

Maastricht European Private Law Institute (MEPLI), Maastricht
University; Deputy-Justice, Court of Appeals ' s-Hertogenbosch

Eva Becker, Lawyer, Junggeburth & Becker, Berlin

Béatrice Weiss-Gout, Chair of the Committee on Family and
Succession Law, The Council of Bars and Law Societies of Europe,
lawyer at the Paris bar

Charles Hyde QC, Barrister, Member of QEB Chambers, London

Maria da Conceiçao Oliveira, Lawyer and Mediator, Council of
Europe expert, Portugal

Arcadio Díaz Tejera, Member of the Senate of Spain

2011

Workshop on harmonisation of insolvency
proceedings at EU level

22.03.2011 Nora Wouters, McKenna Long & Aldridge LLP, Brussels

Anna Maria Pukszto, Salans law firm, Warsaw

Daniel F Fritz, Hermann Rechtsanwälte, representative Deutsche
AnwaltsvereinNeil Cooper,

Zolfo Cooper LLP, London and Life President of Insol Europe

Robert van Galen, NautaDutilh, Amsterdam

Workshop on mediation in civil and
commercial matters : Before and after the EU
mediation directive

23.05.2011 Ferenc Zombor, Deputy State Secretary, Ministry of Public
Administration and Justice

Giuseppe De Palo, President, ADR Center, Italy

Ivan Verougstraete, former President of the Belgian Court of
Cassation

Maciej Bobrowicz,  President of the National Council of Legal
Advisers, President of the Polish Association of Commercial
Mediation

Christian Duve, Partner, Freshfields

Vincent Tilman, Senior Advisor European Affairs with
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Hearing Date Experts Rapporteur

Eurochambres

Andrew Leakey, Partner Stephensons SolicitorsLLP

Bojana Jovin-Hrastnik, District Court Judge and President of the
Council for ADR, Ministry of Justice, Slovenia

Augusta Iannini, Head of the Law Department, Ministry of Justice,
Italy

Margarita Garcia Tomé, Director of the Master
"Mediation",Universidad Pontificia Salamanca, ES.

Bogdan Matei, Lawyer and Mediator, Manager of Craiova
Mediation Center Association, Romania

Tsisana Shamlikashvili, President of the Scientific and
Methodological Centre for Mediation and Law (Russia), Chair of
Subcommittee on ADR and Mediation in the Russian Association
of Lawyers.
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the proposal for a regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the
creation of a European Certificate of
Succession

20.06.2011 Prof. Ludwig Bittner, President of the Austrian Chamber of Civil
Law Notaries

Maître Pascal Chassaing, Notary, Paris, and chair of the working
group on law of succession of the CNUE

Patricia García Mediero, Partner, Avantia Asesoramiento Fiscal y
Legal

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public, Partner with
Russell-Cooke LLP, Chairman – STEP / AETPF EU Committee

Daniel Lehmann, Partner in Rölfs RP Rechtsanwaltsgesellschaft,
Munich, Chairman – STEP / AETPF Germany

Beatrice Puoti-ffiske, Solicitor, Partner with Burges Salmon LLP

Kurt LECHNER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on Smart Regulation 21.06.2011 Sir Stephen Laws QC,First Parliamentary Counsel, Head of the
legal drafters in London and Adviser to the UK government on
legislative matters

Mr Artur Miśkiewicz - Legislator at the Government Legislation
Centre in Poland

Dr Claudio Radaelli - Professor of Political Science, University of
Exeter, UK

Dr Helen Xanthaki - Director of the Sir William Dale Centre for
Legislative Studies at the Institute of

Advanced Legal Studies in London, UK.

Sajjad KARIM
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on a horizontal instrument for
collective redress in Europe?

12.07.2011 Gerard McDermott QC, of the Bar of England and Wales

Mestre Paula Meira Lourenço, Presidente da comissão para a
eficácia das execuções, Lisbon

Dr Anke Sessler, Chief Counsel Litigation, Siemens AG

Malcolm Carlisle, European Justice Forum

Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the proposal for a regulation on
jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and
commercial matters (Brussels I)

04.10.2011 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Dr Jérémy Heymann, Université Paris I - Sorbonne

Professor Ilaria Pretelli, Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”

Alexander Layton QC of the Bar of England and Wales

Florian Horn, partner and attorney at law, Brauneis Klauser Prändl
law firm

Tadeusz ZWIEFKA
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on "the threshold of unitary patent
protection in Europe"

11.10.2011 Benoît Battistelli, the President of EPO

Stephen F. Jones, partner and head of the Patents Group at
Baker&McKenzie LLP

Judge Dr. Thomas Kühnen, the Appeals Court of Düsseldorf

Pierre Véron - avocat au Barreau de Paris, professor of the Centre
d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle de l'Université
Robert Schuman de Strasbourg

Prof. Bruno Van Pottelsberghe, Dean, Solvay Brussels School of
Economics and Management, SBS-EM, ULB; and Bruegel

Thierry Sueur, Chairman of BUSINESSEUROPE’s “Patents”
Working Group

Bernhard RAPKAY,
Raffaele
BALDASSARRE,
Klaus-Heiner
LEHNE
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Presentation by the working group on EU
Administrative law of the working document
on state of play and future prospects for EU
administrative law followed by a workshop.

22.11.2011 Dr. Mercedes Fuertes, Catedrática de derecho administrativo,
Facultad de Derecho, Universidad de León

Dr. Melanie Smith, Cardiff Law School, University of Cardiff

Prof; Jacques Ziller, Università degli Studi di Pavia

Luigi
BERLINGUER

2012

Hearing on the proposal for a Common
European Sales Law

01.03.2012 David Hertzell, Law Commissioner for commercial and common
law

Professor Hector MacQueen, Scottish Law Commissioner

Professor Dr. Stefan Leible, University of Bayreuth

Professor Carlo Castronovo, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milan

Tina Sommer, Chairman for International Affairs, Federation of
Small Businesses, UK

Dr. Marc Zgaga (German Federation of Buying and Marketing
Groups), Union of Groups of Independent Retailers of Europe

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Klaus-Heiner
LEHNE

The European Law Institute 26.03.2012 Sir Francis Jacobs, ELI

Benedicte Fauvarque-Cosson, ELI

Irmgard Griss, ELI

Christiane Wendehorst, ELI

Tobias Schulte in den Bäumen, ELI
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on civil protection measures 27.03.2012 Nikolay Angelov, judge at the Regional Court of Plovdiv
(Bulgaria)

Vigintas Višinskis, judge at the Appeal Court (Lithuania)

Leticia Mata Mayrand, Fundación ANAR (Spain)

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE

Hearing on "Improving audit quality across
the European Union"

27.03.2012 Liz Murrall, Director, Corporate Governance and Reporting,
Investment Management Association, UK

Philip Johnson, Chairman, Federation of European Accountants
(FEE)

Andrew Brown, Chairman, European Group of International
Accounting Networks and Associations (EGIAN)

Pr. Dr. Theo Siegert, Managing Partner of Haen Carstanjen &
Söhne and member of several audit committees (Deutsche Bank
AG, E.ON AG, Henkel AG & Co. KGaA and Merck KGaA)

Francis Desmarchelier, Financial Affairs Director, Association
Française des Entreprises Privées (AFEP)

Sajjad KARIM

The 1980 Abduction Convention 27.03.2012 Professor Louise Ellen Teitz, First Secretary, Hague Conference on
Private International Law

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Smart Regulation and EU
Administrative Law : Making the Union more
accessible to citizens

25.04.2012 Vibeke Pasternak Jørgensen, Head of EU law Unit, Danish
Ministry of Foreign Affairs

Pascale Berteloot, Head of Unit "Legal and documentary issues,
consolidation and copyright", Publications Office of the European
Union

William Robinson, Former legal reviser at the Commission, now at
the Sir William Dale Centre for Legislative Studies at the Institute
of Advanced Legal Studies in London

Paul Mollerup, Member of the High Level Group of Independent
Stakeholders on Administrative Burdens ('Stoiber Group')

Dr Stine Andersen, Academic and legal advisor to the Danish
government

Marta Ballesteros, ClientEarth, Law firm

Prof Linda Senden, Utrecht University

Prof Bernardo Giorgio Mattarella, Scuola superiore della pubblica
amministrazione, Rome

Prof emeritus Hans Ragnemalm, Former EUCJ Judge, Chief Justice
of the Supreme Administrative Court of Sweden and Swedish
Parliamentary Ombudsman

Luigi
BERLINGUER,

Sajjad KARIM,

Eva
LICHTENBERGER



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 70

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the review of the Accounting and
Transparency Directives: the new country by
country reporting requirements

26.04.2012 Steve Manteaw, Chairman of the Publish What You Pay Africa
Steering Committee

Alexander Woollcombe, Acting Brussels Director, ONE

Vicky Bowman, Global Policy Leader, External Affairs, Rio Tinto

Alan McLean, Executive Vice-President Tax, Shell

Klaus-Heiner
LEHNE,

Arlene
MCCARTHY
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Hearing on the legal aspects of public
procurement and procurement by entities
operating in the water, energy, transport and
postal services sectors

30.05.2012 Martina Beneventi, Director of the Legal Service, Italian Public
Procurement Agency

Eva Sveman, Swedish Association of Local Authorities and
Regions

Kathleen Walker-Shaw, European Officer, GMB - Britain's General
Union

Alessandra Fratini, PostEurop, Public Procurement WG Chair

Giuseppe
GARGANI
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Common European Sales Law
(CESL)

31.05.2012 Martijn HESSELINK, University of Amsterdam, Netherlands

Ms Ursula PACHL, BEUC

Ms Tiziana POMPEI, UnionCamere, Italy

Mr Gerard Patrick McMEEL, Guildhall Chambers, United
Kingdom

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the Common European Sales
Law (CESL): Remedies

19.06.2012 Prof. Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück, Germany

Prof. Marco Loos, University of Amsterdam, Netherlands

Dora Szentpaly-Kleis, UEAPME, Brussels

Anne-Laure Constanza, Envie de Fraises, on behalf of the French
Business Confederation (MEDEF)

Alice Wagner, AK Wien

Burghard Piltz, German Bar

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on Common European Sales Law
(CESL): Restitution and Prescription

10.07.2012 Prof. Christiane Wendehorst, University of Vienna, Austria

Prof. Antoni Vaquer, University of Lleida, Spain

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE
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The proposed Statute for a European
Foundation

26.11.2012 Rosa Gallego, Chair of DAFNE, the Donors and Foundations
Networks in Europe, Madrid

Francis Charhon, Chair of the European Foundation Centre (EFC)
Advocacy Committee, Paris

John Riches, Partner at Withers Bergman LLP, London

Professor Achim Seifert, Faculty of Law, Friedrich-Schiller-
University Jena

Fernando Moreno Cea, Foundation for Social Studies and Analysis
(FAES), Madrid

Evelyn REGNER
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Hearing Date Experts Rapporteur

The proposal for a Common European Sales
Law: taking stock after a year

27.11.2012 Professor Symeon Symeonides, Cyprus Council Presidency

Lord Bowness, Chair of the Legal Affairs and Consumer Protection
Sub-Committee, UK House of Lords

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CES

The Right Honourable Sir John Thomas, President of the Queen's
Bench Division, UK, Chair of the Working Party of the European
Law Institute on a Common European Sales Law

Professor Verica Trstenjak, Advocate-General of the Court of
Justice

Professor Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Professor Martine Behar-Touchais, University Paris I

Professor Patrick Sensburg, Chair of the Sub-Committee on
European Law, German Bundestag

Professor Stefan Vogenauer, Professor of Comparative Law at the
University of Oxford and Fellow of Brasenose College

Hanne Melin, Ebay

Francesco Sciaudone, Grimaldi e Associati

Bernd Krieger, European Consumer Centre Germany

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Workshop on Civil Law and Justice: Do EU
citizens enjoy free movement?

23.01.2013 Professor Koen Lenaerts, Vice-President of the Court of Justice of
the European Union

Alan Shatter, Minister for Justice and Equality, Ireland

Professor Xandra Kramer, Department of Private International and
Comparative Law at the Erasmus University, Rotterdam

Nick Bozeat, ICF GHK, Birmingham

Dr Stephan Prayer, Notary, Gesellschaft für Mediation im Notariat,
Vienna

Professor Ansgar Staudinger, Bielefeld University, Faculty of Law

Jenny Papettas, PhD candidate and postgraduate teaching assistant,
University of Birmingham

Professor Burkhard Hess, Director, Max Planck Institute
Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural
Law

Dr Albin Dearing, European Union Agency for Fundamental
Rights, Vienna

Laurence Brunet, London School of Economics

Carlos de Melo Marinho, Judge in the Court of Appeal, Lisbon

Phillipe Lortie, First Secretary, Maja Groff, Senior Legal Officer,
Hague Conference on Private International Law

Richard Frimston, Solicitor, Russell-Cook Solicitors, Member of
the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Aude Fiorini, Dundee Law School

Senator Katherine Zappone, Houses of the Oireachtas

Dr Mariolina Eliantonio, Associated Legal Advisor, Milieu,
Brussels

Duncan Macniven, President, The International Commission on
Civil Status, former Registrar General for Scotland

Dr Bojana Zadravec, Vice-President of European Association of
Registrars

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE,

Antonyia
PARVANOVA
(FEMM)
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Collective management of copyright and
related rights: Towards a viable solution

18.03.2013 Jean Martin, author of the Report on governance and transparency
of collecting societies commissioned by the French Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique

Dr. Tobias Holzmüller, General Counsel, GEMA

(Society for Musical Performing and Mechanical Reproduction
Rights)

Janine Lorente, Chair of the Board of Directors, SAA (Society of
Audiovisual Authors)

Wes Himes, Director, EDiMA (European Digital Media
Association)

Declan Rudden, Director of Distribution and IT, IMRO (Irish
Music Rights Organisation)

Peter Marx, Rights Agency Ltd (RAL)

Bogusław Pluta, Director of ZPAV (The Polish Society of the
Phonographic Industry) and Jerzy Badowski, Deputy Director
General of ZAIKS (Polish Society of Authors and Composers)

Thierry Desurmont, Deputy Director General and Legal Director of
SACEM (Society of Authors, Composers and Music Publishers)

Olivia Regnier - Director, European Office & European Regional
Counsel of IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry)

Nicola Frank - Head of European Affairs of EBU (European
Broadcasting Union)

Petra Hansson - Associate General Counsel for content and
distribution of SPOTIFY

Kelvin Smits, Director, Younison

Pierre Gerard, Managing Director, Jamendo

Kostas Rossoglou - Senior Legal Officer of BEUC (European
Consumer Organisation)

Marielle GALLO
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Hearing Date Experts Rapporteur

Proposal for a Common European Sales Law:
work in progress

19.03.2013 Dora Szentpaly-Kleis, Legal Adviser, UEAPME, European
Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises

Ursula Pachl, Deputy Director General, BEUC, The European
Consumer Organisation

Léon Mölenberg (Senior Policy Consultant – Legal Counsellor,
Thuiswinkel.org), Ecommerce Europe

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Chair of the European
Private Law Committee of the CCBE, Council of Bars and Law
Societies of Europe

Professor Hugh Beale, Professor of Law, University of Warwick

Klaus-Heiner
LEHNE, Luigi
BERLINGUER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on gender balance 20.03.2013 Zubia Hawcroft, Director (EMEA), MSC Headhunting

Dr. Elaine Dewhurst, Lecturer in Law, University of Manchester

Dr Kim Peters, University of Exeter

Sylvia Walby, UNESCO Chair in Gender Research, Lancaster
University, UK

Reform of the Court of Justice of the
European Unionµ

24.04.2013 Vassilios Skouris, President of the Court of Justice

Maura McGowan QC, Chairman of the Bar of England and Wales

Michael Patchett-Joyce, Barrister, Outer Temple Chambers,
London

Alexandra THEIN



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature79
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The law protecting children in Europe and
worldwide: Provisions facilitating adoptions
and resolving abductions

25.04.2013 Laura Martínez-Mora, Hague Conference on Private International
Law

Dr Jinske Verhellen, University of Gent

Prof Louise Ellen Teitz, Hague Conference on Private International
Law

Alexandra THEIN,
Eva
LICHTENBERGER

The operation of the article 255 panel for the
screening of candidates for appointment to the
courts of the European Union

30.05.2013 Jean-Marc Sauvé, President of the Article 255 Panel

Ana Palacio, Member of the panel

Alexandra THEIN

Interparliamentary meeting with national
parliaments on civil and criminal law

20.06.2013 David STANTON, Chair of the Joint Committee on Justice,
Defence and Equality of the Irish Houses of the Oireachtas

Agustín DIAZ DE MERA, MEP

Lord HANNAY OF CHISWICK, Chair of the EU Sub-Committee
F - Home Affairs, Health and Education of the UK House of Lords

Dietrich NEUMANN, Head of business corporate services Europol

Peter HUSTINX, European Data Protection Supervisor

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice in the European
Commission

Cecilia MALMSTRÖM, EU Home Affairs Commissioner

Marietta KARAMANLI, Vice-Chair of the European Affairs
Committee of the French National Assembly

Carlos ZEYEN, Vice-President of Eurojust

Giovanni KESSLER, Director General of OLAF

Holger MATT, Chair of the European Criminal Bar Association

Tadeusz ZWIEFKA, MEP

Alexandra THEIN, MEP

Kurt LECHNER, former Member of the Committee on Legal
Affairs, Rapporteur for the Successions Regulation

Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR
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Hearing Date Experts Rapporteur

Aude FIORINI, University of Dundee

Ruud WINTER, Senior Coordinating Vice-President of the
Administrative High Court for Trade and Industry in the
Netherlands

Luis PEREIRA, Secretary General of the European Judicial
Training Network

Emmanuel CRABIT, Head of Unit DG Justice

Public hearing on the Trademarks package 08.07.2013 Mr António Campinos, President of OHIM

Dr Christoph Ernst - Deputy Director General, Federal Ministry of
Justice of Germany

Ms Susanne Ås Sivborg - President and Director General Swedish
Patent and Registrations Office

Ms Dawn Franklin, European Brands Association (AIM) -
Chariman of Trade Mark Committee

Mr José Monteiro - Senior legal director L'Oréal

Cecilia
WIKSTRÖM
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Workshop on Legal aspects of free and open
source software

09.07.2013 Professor Eben Moglen, Columbia Law School

Patrice-Emmanuel Schmitz, Developer of the EUPL

Avv. Carlo Piana, Lawyer

Professor Lawrence Lessig, Harvard Law School

Rishab Ghosh, UNU-MERIT

Jutta Kreyss, Landeshauptstadt München

Interparliamentary Committee Meeting on
"The proposal for a Common European Sales
Law: the way forward"

10.07.2013 Françoise Le Bail, Director General, DG Justice, European
Commission

Juozas Bernatonis, Lithuanian Minister of Justice

Julius Sabatauskas, Chair of the Committee on Legal Affairs,
Seimas of the Republic of Lithuania

Pauliine Koskelo, President, Supreme Court of Finland

Professor Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Sir John Thomas/Christiane Wendehorst, European Law Institute

Professor Elise Poillot, University of Luxembourg

David Hertzell, Law Commission, UK

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CESL

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Private copying levies 17.09.2013 José Antonio Suárez, EGEDA

Alain Chamfort

Irena Bednarich, Digital Europe

Xavier Blanc, AEPO-ARTIS

Kostas Rossoglou, BEUC

Françoise CASTEX



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature83
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Implementation of the Unitary Patent
Package: State of play

05.11.2013 Pierre Delsaux, Deputy Director General, DG MARKT

Jerome Debrulle, Chair of the Select Committee

Margot Froehlinger, European Patent Office

Paul van Beukering, Chair of the Preparatory Committee of the
Unified Patent Court

Johannes Karcher, Coordinator of the Legal Framework Group of
the Unified Patent Court

Winfried Tilmann, member of the Drafting Committee of the Rules
of Procedure

Thierry Sueur, BusinessEurope

Bernhard RAPKAY
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Workshop on judicial training "The training of
legal practitioners: teaching EU law and
judgecraft"

28.11.2013 Viviane Reding, Vice-President of the European Commission

Judge Antonio Tizzano, President of the First Chamber of the Court
of Justice

Reinier van Zutphen, Dutch Network of Court Coordinators for
European law

Rosa Jansen, the Dutch Training and Study Centre for the Judiciary

Valerio Onida, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Fernando de Rosa Torner, Vicepresident of the CGPJ - Consejo
General del Poder Judicial

Xavier Ronsin, Director of the École Nationale de la Magistrature

Edith Van Den Broeck, The Belgian Institut de Formation
Judiciaire (IFJ)

Wojciech Postulski, Head of the International Cooperation
Department.

Katalin Kiszely, Deputy State Secretary

for EU and International Judicial Cooperation

Dr. Rainer Hornung, Director of The Deutsche Richerakademie

Wolfgang Heusel, Director  of The European Law Academy (ERA)

Professor Jeremy Cooper

Jonathan Goldsmith, Secretary General of the Council of Bars and
Law Societies of Europe (CCBE)

Amélie Leclercq, Project leader, EIPA

Judge John Phillips, Director of Studies for the Courts’ Judiciary -
UK Judicial College

Gracieuse Lacoste, former member of the CSM and of the Working
Group of the European Network of Councils of the Judiciary

Prof. Guido Neppi Modona, Substitute Member of the Venice
Commission, Council of Europe

Stéphane Leyenberger, Head of the Division for the independence
and efficiency of justice, CEPEJ

Emmanuel Crabit, DG Justice, European Commission

Luigi
BERLINGUER
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Hearing Date Experts Rapporteur

EU law on successions and the protection of
vulnerable adults

11.02.2014 Kurt Lechner, Notary, rapporteur for the Successions Regulation

Karen Vandekerckhove, DG Justice, European Commission

Filip Switala, DG Taxation and Customs Union, European
Commission

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public in London

Klaus-Heiner
LEHNE
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Hearing Date Experts Rapporteur

Regulatory coherence and the implementation
of EU law in the context of  the Transatlantic
Trade and Investment Partnership

11.02.2014 Mr Joseph Burke, Regulatory, Trade and Consumer Affairs
Officer,United States Mission to the European Union, Brussels

Mr James R.M. Killick,,Partner, White and Case, Brussels

Mr Dirk Vantyghem, Director International Affairs

Eurochambres, Brussels

Dr Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of EU Law & Risk
Regulation, Hautes études commerciales de Paris (HEC Paris)

Françoise CASTEX
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ANNEX V - Delegations

DELEGATIONS

Delegation to China on 28-31st October 2013

Raffaele Baldassarre (chair), Tadeusz Zwiefka,
Marielle Gallo, Cecilia Wikström, Sajjad Karim,
Eva Lichtenberger, Bernhard Rapkay, Francesco
Enrico Speroni; from the political groups,
Franziska Neher, Corina Daniela Popa, Ramona
Ionela Ivan, Francesca Beltrame, Marco
Campomenosi; from the Secretariat Robert Bray
and Magnus Nordanskog
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Place Date Subject Participants

2009

Stockholm, Sweden 15-17.07.2009 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY, Secretariat of the Committee

Stockholm, Sweden 24-25.09.2009 Meeting with chair/members of the committees of the
Swedish Parliament

Meeting with Ms Beatrice Ask, Minister for Justice

Meeting with Justices of the Supreme Court

Meeting with the Parliamentary Ombudsman

Meeting with judges of the Svea Court of Appeal,
Division 2

Meeting with the Swedish Copyright Society and the
Confederation of Swedish Enterprise

Sebastian Valentin BODU, EPP

Tadeusz ZWIEFKA, EPP

Luigi BERLINGUER, S&D

Christian ENGSTRÖM, GREENS

Alexandra THEIN, ALDE

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Ewa WOJTOWICZ, Secretariat of the
Committee

Francesca BELTRAME, GREENS,
Advisors of the political groups

Ursa PONDELEK, ALDE, Advisor of the
political groups

Franscesco CERASANI, S&D, Member’s
assistant

2010

Toledo, Spain 21-22.01.2010 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Luxembourg,
Luxembourg

23.02.2010 Visit to the Court of Justice Klaus-Heiner LEHNE,

Diana WALLIS,

Evelyn REGNER,

Sebastian Valentin BODU,

Tadeusz ZWIEFKA

Bernhard RAPKAY,

Françoise CASTEX
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Place Date Subject Participants

Marielle GALLO,

Lidia Joanna GERINGER DE
OEDENBERG,

Gerald HÄFNER,

Alexandra THEIN,

Zbigniew ZIOBRO,

Jan Philipp ALBRECHT,

Sajjad KARIM

Maria-José MARTINEZ IGLESIAS,

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Elfriede KRETSCHMER,

Ewa WOJTOWICZ,

Christian PENNERA,

Ezio PERILLO,

Ulrich RÖSSLEIN,

Julia FELDMANN (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts/ALE)

Regina O`CONNOR (ALDE)

Jacek CZABANSKI (ECR)

Rebecca AMORENA

Madrid, Spain 04-05.03.2010 Meeting with the Spanish Minister of Justice, Mr
Francisco Caamaño Domínguez

Meeting at the Congreso de los Diputados

Meeting at the Consejo General de la Abogacía Española
(National Council of Spanish Bars)

Meeting with the Consejo General del Poder Judicial
(General Council for the Judiciary)

Meeting with the main Spanish copyright management
societies

Raffaele BALDASSARRE (EPP)

Sebastian Valentin BODU (EPP)

Marielle GALLO (EPP)

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP)

Antonio MASIP HIDALGO (S&D)

Alexandra THEIN (ALDE)

Sajjad KARIM (ECR)

Francesco Enrico SPERONI (EFD)
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Place Date Subject Participants

María José MARTINEZ IGLESIAS

Leticia ZULETA DE REALES

Madrid, Spain 20.05.2010 Meeting of the Heads of JHA Committee of the national
parliaments of the Member States and of the Head of the
Legal Affairs Committee of the European Parliament

Sebastian Valentin BODU, Vice-president

The Hague, the
Netherlands

02.06.2010 Attendance to The Hague Conference

Discussion with Secretary General Mr. J.H.A. (Hans)
Van Loon

Visit to Eurojust

Visit to International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia

Luigi BERLINGUER

Diana WALLIS

Toine MANDERS

Alexandra THEIN

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Leticia ZULETA DE REALES

Tomasz BAŃKA
Regina O'CONNOR

Kim BOGTE

Mélodie BAILLIF

Diarmuid LAFFAN

Eleni MANARIDOU

Washington D.C.,

The United States of

28.09-01.10.2010 Regulatory, impact assessment and copyright visit Klaus-Heiner LEHNE,

Evelyn REGNER,



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature91

Place Date Subject Participants

America Visit to The George Washington University Regulatory
Studies Center

Visit to The Office of Information and Regulatory
Affairs (OIRA)

Meeting with Cass Sunstein

Michael Fitzpatrick, Deputy

Victoria Espinel, IP Enforcement Coordinator

Meeting with Congresswoman Zoe Lofgren, Member,
House Judiciary Committee

Congressman Lamar Smith, Ranking Member

House Judiciary Committee

David Whitney, Counsel for Copyright & IP Sub-
Committee

Richard Hertling, Legislative Director

U.S. Copyright Office

Meeting with Maria Pallante, Associate Register for
Policy and International Affairs

U.S. Chamber of Commerce

Meeting with David Hirschmann, President and CEO,
Global IP Center

Meeting with Rick Cotton, Chair of the Board, Global IP
Center, Executive Vice-President and General Counsel at
NBC Universal

Meeting with Gina Vetere, Senior Director Global IP
Center

Meeting with Steven Tepp, Senior Director, Global IP
Center

Meeting with Bill Kovacs, Senior Vice-President,
Environment, Technology & Regulatory Affairs

Meeting with Sean Heather, Executive Director, Global
Regulatory Cooperation Project

Marielle GALLO,

Angelika NIEBLER,

Bernhard RAPKAY,

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Sajjad KARIM,

Barbara WEILER,

Robert BRAY

Jan TYMOWSKI

Danai PAPADOPOULOU

Boglarka BOLYA

Matilda SISATTO

Regina O'CONNOR

Francesca BELTRAME

Cameron SMITH

Ouarda BENSOUAG
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Place Date Subject Participants

Congressional Budget Office

Meeting with Congressman Rick Boucher, Chairman
Sub-Committee on Communications, Technology and
the Internet, House Energy & Commerce Committee and
Member, Sub-Committee on Courts and Competition
Policy, House Judiciary Committee

Google

Meeting with Fred von Lohmann, Senior Copyright
Counsel

Congressional Research Service (CRS)

Meeting with Curtis Copeland, Specialist in American
National Government, Executive Branch Operations
Section,Government and Finance Division and Brian
Yeh, Legislative Attorney Business Section, American
Law Division

U.S. Senate

Meeting with Amber Cottle, Staff of Senator Max
Baucus, Chairman, Senate Finance Committee

Motion Picture Association of America (MPAA)

Meeting with Anissa Whitten, Vice-President for
International Affairs and Trade Policy

Meeting with Greg Frazier, Executive Vice-President
and Chief Policy Officer

Meeting with Jane Saunders, Senior Vice President
Rights Management Policy & Relations

Meeting with Fritz Attaway, Executive Vice President
Special Policy Advisor

Meeting with Dede Lea, Paramount/Viacom, EVP
Government Relations

Meeting with Stacey Dansky, Paramount/Viacom,
Director Government Relations

Meeting with Chris Israel, PCT Government Relations
(representing Paramount), Co-Founder and Managing
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Place Date Subject Participants

Partner

Meeting with David Green, NBC Universal, Senior
Counsel for Public Policy Development

Meeting with Janet O’Callaghan, Fox/Newscorp,
Director Government Relations

Meeting with Alicia Smith, Smith-Free Group
(representing Sony)

Meeting with Kathy Garmezy, Associate Executive
Director for Government and International Affairs of the
Directors Guild of America (DGA),

Meeting with Scott Harbinson, International
Representative of the IATSE (International Alliance of
Theatrical Stage Employees, Moving Picture
Technicians, Artists and Allied Crafts of the United
States, Its Territories and Canada)

Meeting with Tom Carpenter, General Counsel/Director
of Legislative Affairs at the American Federation of
Television and Radio Artists (AFTRA)

Meeting with Nancy Fox, National Director of Policy
and Strategic Planning at the Screen Aactors Guild (NY
Branch)

EU/EPLO Office

Meeting with Paul Aiken, Executive Director, The
Authors' Guild

Government Accountability Office (GAO)

Meeting with Timothy P. Bowling, Chief Quality
Officer, Denise Fantone, Director, Strategic Issues,
Andre Levine, Senior Attorney, Regulatory Issues

Budapest, Hungary 06-07.12.2010 Meeting with Enikő Győri, Minister of State for
European Affairs, Ministry for Foreign Affairs

Lunch with Members of the Hungarian National

Klaus-Heiner LEHNE

József SZÁJER

Marielle GALLO
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Place Date Subject Participants

Assembly

Meeting and reception with the Budapest Bar
Association (Budapesti Ügyvédi Kamara), László Réti -
President

Meeting with the Hungarian Patent Office, Mihály
Ficsor, Vice-President responsible for legal affairs

Meeting with László Parragh, President of the Hungarian
Chamber of Commerce and Industry

ELTE Bibó István Szakkollégium, Zoltán Pozsár-
Szentmiklósy - Director

Pázmány Péter Catholic University (PPKE), Faculty of
Law, Marcell Szabó - Head of EU Affairs,

Working lunch with Zoltán Cséfalvay, Minister of State
for Strategic Affairs, Ministry of National Economy

Alexandra THEIN

Gerald HÄFNER

María-José MARTÍNEZ-IGLESIAS

Ewa WOJTOWICZ

Zsuzsanna HERCZEG, Assistant to Mr
SZÁJER

Georgios MAVROS, Assistant to Mrs
GALLO

Boglarka BOLYA

Corina POPA

Regina O'CONNOR

2011

León, Spain 27-28.04.2011 Conference on EU administrative law: state of play and
future prospects

Eva LICHTENBERGER

Francesco Enrico SPERONI

Maria José MARTINEZ IGLESIAS

Edouard DIRRIG

Danai PAPADOPOULOU

Franziska NEHER

Melanie KOELLER

Francesca BELTRAME

Valeria GHILARDI

Düsseldorf, Germany 24-25.05.2011 Visit to the patent court in Düsseldorf and to attend some
patent proceedings

Klaus- Heiner LEHNE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Sebastian Valentin BODU
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Place Date Subject Participants

Françoise CASTEX

Christian ENGSTRÖM

Susanne KNÖFEL

Ewa WOJTOWICZ

Andrea LASKAVA

Corina Daniela POPA

Erik JOSEFSSON

Cameron SMITH

Warsaw, Poland 16-17.06.2011 Preparation for the Polish Presidency in the second half
of 2011

Meeting with the Undersecretary of State Mr Igor
Dzialuk

Meeting with the Civil Law Codification Commission

Meeting with representatives of the Ministry of
Economy, the Patent Office and the Ministry of Culture

Meetings with the Committees of the Sejm and Senat of
the Republic of Poland (respectively, the Lower and the
Upper Chamber of the Polish Parliament)

Meeting with the Social Council for Alternative Methods
of Dispute Resolution

Raffaele BALDASSARRE

Piotr BORYS

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Bernhard RAPKAY

Lidia Joanna GERINGER OEDENBERG

Gerald HÄFNER

Zbigniew ZIOBRO

Robert BRAY

Ewa WOJTOWICZ

Jacek CZABAŃSKI
Georgios MAVROS

Zofia ULATOWSKA

Sopot, Poland 18-19.07.2011 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Tadeusz ZWIEFKA

Ewa WOJTOWICZ
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Place Date Subject Participants

Karlsruhe, Germany 15.09.2011 Visit to the Federal Constitutional Court in Karlsruhe
and to meet for an exchange of views with the President
and Members of the Court

Kurt LECHNER

Klaus-Heiner LEHNE

Evelyn REGNER

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Gerald HÄFNER

Christian PENNERA

Susanne KNÖFEL

Franziska NEHER (EVP)

Georg BECKER

Alicante, Spain 17.10.2011 Visit to OHIM in Alicante António MASIP HIDALGO

Cecilia WIKSTRÖM

Magnus NORDANSKOG

Leticia ZULETA DE REALES

Cameron SMITH

Daniel SJÖBERG

Warsaw, Poland 09-10.11.2011 Conference on "European Contract Law - unlocking the
internal market potential for growth

Klaus-Heiner LEHNE

Copenhagen, Denmark 24-25.11.2011 Preparation for the Danish Presidency in the first half of
2012

Meeting with Mr Uffe Elbæk, Minister for Culture

Meeting with Mr Nicolai Wammen, Minister for
European Affairs

Meeting with the Legal Committee of the Danish
Parliament

Meeting with the Danish Patent and Trademark Office

Meeting with the European Committee of the Danish
Parliament

Meeting with Carlsberg Breweries A/S

Marielle GALLO

Sebastian Valentin BODU

Bernhard RAPKAY

Luigi BERLINGUER

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Françoise CASTEX

Eva LICHTENBERGER

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG
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Place Date Subject Participants

Meeting with the Confederation of Danish Industry (DI)

Meeting with Mr Morten Bødskov, Minister for Justice

meeting with Ole Sohn, Minister for Business and
Growth

2012

Copenhagen, Denmark 22-23.03.2012 Conference on Collective Redress Evelyn REGNER

Nicosia, Cyprus 16-18.07.2012 Preparing for the Cypriot Presidency in the second half
of 2012

Meeting with Audit office of the Republic of Cyprus

Joint Meeting with Members of the Standing Committee
on Legal Affairs and the Committee on Institutions,
Values and the Ombudsman

Meeting with the Minister of Justice, Mr Loukas
LOUKA

Meeting with members of the Cyprus Bar Association

Meeting with senior Cypriot judges from the Supreme
Court

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Cecilia
WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Jiří MAŠTÁLKA
Magnus NORDANSKOG

Alexander KEYS

Nicosia, Cyprus 23-24.07.2012 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Evelyn REGNER

Robert BRAY

Nicosia, Cyprus 23-24.09.2012 Conference of Justice and Home Affairs Committee
Chairs (COHAC)

Evelyn REGNER

2013

Dublin, Ireland 16-18.01.2013 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY
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Place Date Subject Participants

Luxembourg,
Luxembourg

17.01.2013 Visit to the Court of Justice Alexandra THEIN

Zagreb, Croatia 28-29.01.2013 Information exchange and cooperation programme:

Workshop in the Croatian Parliament (Sabor) on
Scrutiny procedures of EU legislation and policies in the
national Parliaments

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Strasbourg, France 23.05.2013 Visit to the European Court of Human Rights Sebastian Valentin BODU (EPP)

Giuseppe GARGANI (EPP)

Gerald HÄFNER (V)

Axel VOSS (EPP)

Eva LICHTENBERGER (Verts)

Alexandra THEIN (ALDE)

Françoise CASTEX (S&D)

Cecilia WIKSTRÖM (ALDE)

Margarethe RICHTER

Michael BOLLMANN

Daniel SJOBERG

Franziska NEHER (EPP)

Corina POPA (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts)

Melanie KÖLLER (S&D)

Regina O'CONNOR

Robert BRAY

Sonata JOCAITE

Silvia JURIGOVA

Alexander KEYS

Magnus NORDANSKOG

Susanne KNÖFEL

Leticia ZULETA DE REALES ANSALDO
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Place Date Subject Participants

Vilnius, Lithuania 16-18.07.2013 Preparing for the Lithuanian Presidency in the second
half of 2013

Meeting with President of the Republic of Lithuania Ms
Dalia Grybauskaitė
Meeting with Mr Juozas Bernatonis, Minister of Justice

Meeting with Mr Evaldas Gustas, Minister of Economy

Meeting with Mr Vytautas Leškevičius, Vice-minister of
Foreign Affairs

Visit to the Lithuanian Parliament (Seimas)

Meeting with Mr Šarūnas Birutis, Minister of Culture
Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Klaus-Heiner LEHNE

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Raffaele BALDASSARRE

Antonio MASIP HIDALGO

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Sajjad KARIM

Francesco Enrico SPERONI

Dimitar STOYANOV

Corina Daniela POPA

Boglarka BOLYA

Susanne KNÖFEL

Robert BRAY

Beijing, China 28-31.10.2013 Visit to China

Meeting with the National People's Congress

Meeting with the Supreme People's Court

Meeting with the State Administration of Industry and
Commerce

Meeting with the European Union Chamber of
Commerce

Meeting with the Beijing Arbitration Commission

Meeting with the Quality Brands Protection Committee

Meeting with the Ministry of Commerce

Meeting with the Ministry of Finance

Meeting with the Music Copyright Society of China

Meeting with the State Intellectual Property Office

Raffaele BALDASSARRE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Cecilia WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Eva LICHTENBERGER

Bernhard RAPKAY

Francesco Enrico SPERONI

Franziska NEHER (EPP)

Corina Daniela POPA

Ramona Ionela IVAN

Francesca BELTRAME

Marco CAMPOMENOSI
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Place Date Subject Participants

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG

2014

Athens, Greece 23-24.01.2014 Informal Meeting of the Justice and Home Affairs
Council

Jose Manuel DE FRUTOS GOMEZ

Robert BRAY

Athens, Greece 26-28.03.2014 Visit to Greece

Meeting with the Minister of Justice, Transparency and
Human Rights, Mr Charalambos ATHANASSIOU

Meeting with Members of the Standing Committee on
Public Administration, Public Order and Justice

Meeting with Members of the Hellenic Notary
Association

Meeting with Members of the Conference of Presidents
of the Greek Bar Associations

Meeting with Members of the Union of Judges and
Prosecutors of Greece

Sebastian Valentin BODU

Alajos MÉSZÁROS

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Alexander KEYS

Boglárka BÓLYA (EPP)

Miriam SCHÖPS (ALDE)
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ANNEX VI - Studies

Publications Catalogue - 2004-2009 / 6th Legislative Period - Policy Department C
(AFCO, FEMM, LIBE, JURI, PETI)

PE 419.598 EN 15-06-2009

Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European
Parliament

This handbook provides the Committee on Legal Affairs with a practical tool aimed at
simplifying its tasks when verifying the credentials of the newly elected Members of the
European Parliament, when ruling on the validity of their mandate or when considering
requests for the waiver or defence of parliamentary immunity. The handbook is intended for
internal use only and does not purport to be an exhaustive study on the incompatibilities and
immunity of the Members

PE 419.602 EN 15-06-2009

The Potential Impact of the Consumer Rights Directive on Member States’ Contract
Law - Side Effects on Member States’ General Contract Law or General Sales Law
This study identifies and analyses the side effects that the "full harmonisation approach" of
the proposed Consumer Rights Directive could have on national general contract laws or
general sales laws. In particular, the study analyses the reasons for side effects of the
proposed directive and provides concrete examples of such effects on national contract laws.
Furthermore, it contains recommendations on possible action to be undertaken in order to
avoid unwanted side effects.

PE 419.606 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World? An Introduction to the New
Hungarian Legislation on Orphan Works

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. This paper is intended to give a
brief overview of the relevant Hungarian legislation and the first steps taken to implement it.
Describing, in a factual but somewhat critical manner, the current Hungarian legal framework
for tackling orphan works may contribute to eventually finding solutions to the problem of
orphan works at European level as well. The basic aim of the present note is to describe the
Hungarian scheme for licensing certain uses of orphan works. In addition, it also gives some
insights into the legislative history and the institutional framework of that scheme. An outline
of some other provisions which may be of relevance to orphan works is also included.
Furthermore, this note renders an account of the implementing measures introduced and the
experience gained thus far. It concludes with a first assessment of the new Hungarian
legislation on licensing certain uses of orphan works.

PE 419.607 EN 15-10-2009



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 102

A Comparison between the Provisions of the Draft Common Frame of Reference and
the European Commission’s Proposal for a Consumer Rights Directive - How the CFR
can improve the Consumer Rights Directive

This study provides an in-depth and detailed comparison between the draft Common Frame
of Reference and the Commission's proposal for a Consumer Rights Directive. Furthermore,
it identifies those provisions of the CFR which could be used when amending the Proposal
for a Consumer Rights Directive in the framework of the legislative procedure. In this regard,
the study suggests some amendments based on the CFR. A correlation table between the
provisions of the CFR and the provisions of the proposed Consumer Rights Directive is
provided in the annex of the study.

PE 419.608 EN 15-10-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Blind, partially sighted and other
print disabled people face a "book famine". International legislation is needed to complement
cooperation between specialist agencies and rights holders in order to increase the amount of
accessible format books such as audio, large print and braille, from the current level of five
per cent.

PE 419.609 EN 15-10-2009

From Better to Full Access to Works for Print-Disabled Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works available in a format that
blind and visually impaired persons can read represent five per cent of the total amount of
books published. In the short term, improving this situation requires both an extensive
cooperation with content producers, and an inclusive legislation that allows for cross-border
interchange and promotes the implementation of exceptions in the law of the country. In the
long term, in order to guarantee full access to information, accessibility needs to be part of
the standard publication workflows.

PE 419.610 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Orphan works are a serious issue
for digital libraries. The digitisation progress is slow and only brings out-of-copyright
material to the Web. If there are exceptions to this rule, they are either disputed or they are
highly time-consuming and therefore extremely expensive, because of the necessary rights
clearance procedures that have to be worked through before digitisation. There are not too
many existing solutions in the Member States. The best example is the extended collective
licensing in the Nordic countries. Against this background, there is absolutely a need for a
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European-wide solution. Legal certainty across Europe is indeed required to provide a strong
basis for libraries to digitise orphan works.

PE 419.611 EN 10-11-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works are called orphan when
rightsholders cannot be identified or located. Substantial groundwork has been done in the
High Level Expert Group on Digital Libraries. Practical tools to facilitate rights clearance are
implemented in projects where rightsholders and cultural institutions partner. Some Member
States have addressed the issue by stand-alone norms or by measures supporting collective
licensing. As digital uses often take place across borders, mutual recognition of national
solutions that meet generally accepted criteria is needed on European level.

PE 419.613 EN 10-11-2009

Orphan Works in the Digital Era

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. There are different practices in
Europe: no legislation on orphan works, extended collective licensing that includes orphan
works, and registers that are used for the search of authors. Legislation is needed. The
extended collective licensing seems to be the best system. To make the licensing effective,
there is need for the registers and search systems to find authors as well as possible.

PE 419.614 EN 10-11-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Organisations representing
Visually Impaired Persons and publishers have a long standing tradition of working together
to improve access to the written word for people suffering a visual impairment. Within the
legal framework set by the European legislation, stakeholders undertake initiatives that take
advantage of the developments in ICT but have also to face their challenges. Against the
background of aiming to mainstream accessibility within content creation and production
processes, solutions are provided as access through technology and through trusted
intermediaries.

PE 419.615 EN 10-11-2009

How to Tackle Copyright Issues Raised by Mass-Scale Digitisation?

As information and communication technology revolutionise the world, fundamental
questions still remain on how to ensure European citizens have appropriate access to the
world’s knowledge. Plans for sustainable mass digitisation of cultural material should be



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 104

welcomed, whilst ensuring that markets are competitive, the importance of information to the
public interest is reflected, and that copyright law remains an effective system for balancing
the needs of knowledge creators and users.

PE 419.619 EN 05-12-2009

Towards an Intellectual Property Rights Strategy for Innovation in Europe

On October 13, 2009 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Knowledge4Innovation/The Lisbon Forum, supported by Technopolis
Consulting Group and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Towards an Intellectual
Property Rights Strategy for Innovation in Europe’. This workshop was part of the 1st
European Innovation Summit at the European Parliament which took place on 13 October
and 14 October 2009. It addressed the topics of the evolution and current issues concerning
the European Patent System as well as International Protection and Enforcement of IPR (with
special consideration of issues pertaining to IP enforcement in the Digital Environment).
Conclusions drawn point to the benefits of a comprehensive European IPR strategy, covering
a broad range of IP instruments and topics.

PE 424.762 EN 05-12-2009

Current Policy Issues in the Governance of the European Patent System

The European Parliament has been working towards building a discussion platform and a
resource for further policy actions in the field of intellectual property rights. The Science and
Technology Options Assessment Panel has set the goal of further enlarging the area of
investigation in light of recent policy developments at the European level. In particular, the
current study covers current policy issues in the governance of the European patent system,
such as the backlog issue, the enhancement of patent awareness within the European
Parliament, patent enforcement, the regional dimension of intellectual property in Europe,
patents and standardisation, the use of existing patents, and patents and competition. These
issues were discussed in the conference with stakeholders from European to national patent
offices, from private to public sector actors. As a result of the conference, it was stated the
need for an IP strategy for Europe.

PE 424.763 EN 05-12-2009

Copyright Territoriality in the European Union

In the European Union, despite almost twenty years of harmonisation of copyright, copyright
has remained essentially national law. Each Member States has its own national regime on
copyright and neighbouring (related) rights. Taking into consideration the territorial nature of
copyright in the EU, this briefing note provides an analysis of the impacts of copyright
territoriality on the main stakeholders concerned, on the Internal Market at large as well as on
the emerging knowledge economy in the European Union. In addition, this briefing note
suggests some recommendations and solutions aiming at tackling problems raised by
copyright territoriality, such as: the fragmented structure of the market; the competitive
disadvantage faced by European content providers in comparison with competitors in the
United States; as well as denials to access to content services on geographical grounds
experienced by consumers. In its conclusion, the briefing note proposes, as an ambitious



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature105

solution, the introduction of a unified European Copyright Law on the basis of Article 118 of
the Treaty on the Functioning of the European Union.

PE 419.621 EN 05-02-2010

Legal Consequences of the Decision by the UK Not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This briefing note identifies and examines the legal consequences of the decision by UK not
to opt in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation
of a European Certificate of Succession. In particular, it analyses key concerns of the
Regulation from the viewpoint of the UK. Lastly, the note assesses the impacts that a
decision by UK not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on
nationals of other EU Members States residing in UK and owning assets and property in
other Member States and on UK nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.629 et PE
419.630 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.626 EN 15-03-2010

Workshop on the Proposal for a Regulation on Succession - Some National Analysis - 22
March 2010

The notes identify and analyse the legal problems, which the proposed EU Regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession
raises as regards German, French, Austrian and Finnish succession laws. (See also documents
n° PE 419.626 et PE 419.630 including other notes prepared for the Workshop on the
Proposal for a Regulation on Succession.)

PE 419.629 EN 15-03-2010

Legal Consequences of the Decision by Ireland not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This note identifies and examines the legal consequences of the decision by Ireland not to opt
in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement
of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a
European Certificate of Succession. In particular, the note assesses the impacts that a decision
by Ireland not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on nationals
of other EU Members States residing in Ireland and owning assets and property in other
Member States and on Irish nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.626 et PE
419.629 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.630 EN 15-03-2010
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Harmonisation of insolvency law at EU level

This note identifies and outlines disparities between national insolvency laws, which can
create obstacles, competitive advantages and/or disadvantages and difficulties for companies
having cross-border activities or ownership within the EU. In particular, it provides a list of
problems which might occur in the absence of common rules on insolvency, such as
problems related to insolvency of corporate groups, liability of shareholders being nationals
of different Member States, reference to national laws for the insolvency of 'Community'
companies and strategic cross-border movements for insolvency purposes. In addition, the
note identifies a number of areas of insolvency law where harmonisation at EU level is
worthwhile and achievable. Lastly, it evaluates to what extent harmonisation of insolvency
law could facilitate further harmonisation of company law in the EU.

PE 419.633 EN 15-04-2010

Towards Restatements and Best Practice Guidelines on EU Administrative Procedural
Law

ReNEUAL is a network of scholars and practitioners from across the Member States,
addressing the potential and the substantial need for simplification of EU administrative law
(as body of rules and principles governing implementation of EU policies by EU and Member
States’ institutions). It intends to establish draft ‘restatements’ and proposals for best-practice
guidelines which may serve as template or frame of reference for future case-law and general
or policy-specific legislation.

PE 425.652 EN 15-10-2010

Extent of Harmonisation in Consumer Contract Law

This note seeks to offer guidance on the appropriate extent of harmonisation of consumer
contract law. It considers the case law of the European Court of Justice and the draft Schwab
Report and Wallis Opinion and analyses the justifications for harmonisation. It then applies
this to the areas of information and formalities, right of withdrawal, sale of goods and unfair
terms.

PE 432.728 EN 15-10-2010

The Proposal for Enhanced Cooperation in the Area of Cross-Border Divorce (Rome
III)

This note provides an in-depth analysis of the main provisions of the Rome III Proposal of
2010 implementing enhanced cooperation for 14 Member States in the area of the law
applicable to divorce and legal separation. It further identifies some difficulties of future
application of the proposed provisions and suggests to reconsider in particular the following
issues: the scope of application, the question as to when the spouses may designate the
applicable law, the desirability of legal counselling, the use of the last habitual residence as a
connecting factor, dual nationality, the conversion of legal separation into divorce, the (non-
)application of foreign law and the “Malta” provisions.

PE 432.730 EN 15-10-2010
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Recognition of Parental Responsibility: Biological Parenthood v. Legal Parenthood, i.e.
Mutual Recognition of Surrogacy Agreements: What is the Current Situation in the
MS? Need for EU Action?

The note presents the main challenges to the national jurisdictions in the EU resulting from
the advance in medicine, free movement and children’s rights as well as the current legal
position across EU member states on legal parenthood with a focus on surrogacy
arrangements. Their cross-border implications are addressed with a view on possible EU
action.

PE 432.738 EN 15-10-2010

Towards an EU Regulation on Administrative Procedure?

This paper will address four main issues in a concise manner: o The features of the European
Administrative Law o The constitutional basis of the European Administrative Law now
provided by the Lisbon Treaty, and their major consequences o The possibility of an
European legislation framework of the administrative procedure o The limitations of the
current European system of legal guarantees facing the development of European
Administrative Law.

PE 432.743 EN 22-10-2010

The Public-Policy Exception and the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and
Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Succession and the
Creation of a European Certificate of Succession (COM(2009)154)

This note analyses the content and scope of the public policy provisions in the Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession. It then proposes recommendations
for amending the wording of those provisions.

PE 432.741 EN 15-11-2010

Recognition and Registration of Civil Status Documents in Cross-Border Cases

The right of every citizen of the Union to move and reside freely within the territory of the
Member States, as laid down by Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, implies the right to have their civil identity recognised, i.e., in legal terms, to have
their status recognised, as formalised by civil status documents. This firstly means that
citizens must be able to easily prove their civil status when exercising their right of
movement. Secondly, they must be able to have their civil status events occurring abroad
registered in civil status registers. Finally, this status must itself be recognised. The aim of
this note is to review these three problematic areas and indicate, for each one, the solutions
envisaged by the International Commission on Civil Status, in which the European Union
could participate under terms to be defined.

PE 425.653 EN 30-11-2010
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The Movement of Notarial Instruments in the European Legal Area

Europeans often need to use notarial instruments for successions. When a succession involves
people or assets located in different Member States, there is an obvious need to use such
instruments coming from another Member State. This note highlights the main difficulties
arising from the cross-border movement of notarial instruments. It concludes by making
some proposals concerning the contents of the proposal for a European regulation on
international successions, with the aim of simplifying and clarifying the cross-border use of
notarial instruments.

PE 425.656 EN 30-11-2010

Matrimonial Property Regimes and Patrimonial Aspects of Other Forms of Union:
What Problems and Proposed Solutions? (Proposal for Rome IV Regulation)

This note provides an objective analysis of the property law aspects of living together in
situations where the relationship has connections with more than one EU Member State. The
analysis focuses on couples, whether opposite-sex or same-sex relationships, living together
either in the form of a marriage, a registered partnership or who de facto live together. The
note identifies main problems related to the matrimonial property regimes and patrimonial
aspects of other forms of union with a cross-border dimension and concludes by making
some recommendations.

PE 425.657 EN 30-11-2010

The Franco-German Agreement on an Elective ‘Community of Accrued Gains’
Matrimonial Property Regime

On 4 February 2010 Germany and France concluded an agreement on an elective
‘community of accrued gains’ matrimonial property regime. The ratification of this
agreement will mean that for the first time a uniform set of substantive family law provisions
will enter into force in both countries. The agreement is of European significance because in
the past substantive family law did not seem susceptible of harmonisation at European level,
even though the growing number of family relationships with an multi-national dimension
means that there is a need for greater uniformity in substantive family law.

PE 425.658 EN 30-11-2010

The Current State of Family Mediation in the European Union

This note traces the development of family mediation in the European Union and the existing
opportunities in the light of the Mediation Directive and other European provisions to render
this amicable means of solving disputes more effective for the benefit of the users and society
in general.

PE 432.732 EN 30-11-2010

Content and Effects of the European Certificate of Succession as Proposed in the
Proposal for a Regulation on Succession and Wills

This note analyses the provisions on the content and effects of the European Certificate of
Succession, laid down in the Proposal for a Regulation on Succession and Wills. The main
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purpose of the European Certificate is to constitute a proof of the capacity of heir or legatee
and the powers of the executors of wills or thirdparty administrators. There is close link
between the content and the effects of the European Certificate of succession. They follow
from the purpose for which the certificate is issued. Following the note's conclusions, the
European Certificate cannot constitute a title for entries in public registers.

PE 432.734 EN 30-11-2010

Cross-Border Exercise of Visiting Rights

The right of access is a key aspect of the basic right of contact between parents and children.
The inadequacy, in many cases, of relevant means of enforcement throws up major problems
with regard to cross-border rights of access in particular. Multilateral conventions are
concerned primarily with the recognition and efficient implementation of decisions by
national courts. The EU considers that it needs to enact its own legislation in the realm of
family and succession law, as elsewhere: legislation which, in its field of application, will
supersede the multilateral conventions. As well as being concerned with the recognition of
decisions, this legislation should place more emphasis on the establishment of international
institutions and machinery to assist in negotiating and making arrangements for cross-border
visiting rights.

PE 432.735 EN 30-11-2010

Illegal Removal of Children: Brussels II a and the Hague Convention

This report focuses on the Brussels II bis Regulation as the basis for EU provisions dealing
with the illegal removal of children. It highlights recent Court of Justice cases of note and
gives the perspective from the jurisdiction of England and Wales.

PE 432.736 EN 30-11-2010

Protection of Children in Proceedings

Children’s rights are heard and protected in proceedings in all European Member States.
Although a child’s rights are heard in all Member States, there are substantial differences in
the provisions governing how these rights are heard. Recent changes have been major,
particularly regarding children's involvement in legal proceedings. The ways children are
represented and how their views are considered have made a difference, though much
remains to be done. Social and family structure changes have evolved quickly; the law has
had to develop alongside it.

PE 432.737 EN 30-11-2010

Mutual Recognition of Same-Sex Marriage, of Civil Partnerships of Same-Sex and
Opposite Sex Couples: Current Situation in Member States. Need for EU action?

This paper focuses upon the UK, common law perspective of mutual recognition of same-sex
marriage, of civil partnerships of same-sex and opposite sex couples, covering matters
relating to marriage/civil partnership, divorce/dissolution, ancillary relief/financial provision
and issues relating to children.

PE 432.739 EN 30-11-2010
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Relevant Provisions of the Lisbon Treaty on EU Administrative Law

The aim of this paper is to contribute to the debate on whether EU law needs a regulation on
a common administrative procedure and, if so, on what its content and scope could be. If an
EU administrative procedure regulation is adopted under the legal basis contained by Article
298 (2) TFEU, it shall answer in the first place to the principles of Article 298 (1) TFEU: to
an open, efficient and independent European administration. In doing so it will develop
mainly the right to good administration but also the rights of access to documents and to
protection of personal data. In my opinion procedural rules contained under the right to good
administration and their development by the Code of Good Administrative Behaviour
constitute grosso modo the guidelines for a future Regulation on Administrative Procedure.

PE 432.744 EN 01-12-2010

EU Administrative Law - The Acquis -

The acquis communautaire that constitutes EU Administrative law has always been eclectic,
in the sense that it is composed of legal principles and rules that are derived from a variety of
sources. This paper provides an overview of the relevant material and the way in which the
various provisions that comprise EU administrative law interact.

PE 432.745 EN 01-12-2010

Report of Findings on US System of Impact Assessment Legal Affairs Committee
Delegation to Washington DC (28 September - 1 October 2010)

This paper summarises findings obtained during a delegation of the Legal Affairs Committee
to Washington DC (28th September – 2nd October 2010) in the field of impact assessment.
The US system is briefly set out through a presentation of the relevant institutional structures
and bodies, as well as procedures and methods, applied by the Congress during the legislative
process and, in a much more systematic manner, by the administration (agencies) during the
adoption of implementing regulations.

PE 432.746 EN 15-12-2010

International / European Environmental Criminal Court - A Comment on the Proposal
of the International Academy of Environmental Sciences

Different legal mechanisms can regulate actions that are dangerous to the environment in
different ways. The IAES proposes the use of international and EU criminal jurisdictions to
prevent and punish environmental crime, and puts forwards suggestions for relevant
institutional reform.The two levels of the reform proposed by the IAES, that is European and
international, would correspond to different rationalities, and could be complementary to
each other. However, a reflection on the elements of an eventual definition of an
environmental crime, at EU and international level, as well as procedural questions, including
that of (collective) remedies, is still to be held, and remains central to holding polluters
responsible both before international and EU judicial fora.

PE 432.748 EN 14-01-2011
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Administrative Procedures Linked with Article 258 TFEU Proceedings: an Academic
Perspective

This briefing note considers the administrative procedures of Article 258 TFEU and the
relationship between the complainant and the European Commission. It sets out the legal
framework for Article 258 TFEU, analysing it through the lens of good governance and
legitimacy in the EU. It considers the potential for development of the administrative process
in terms of the new legal landscape after Lisbon, and the challenges encountered by the
European Parliament in holding the Commission accountable in relation to its ‘guardian’
function.

PE 432.752 EN 14-01-2011

Citizens and EU Administration - Direct and Indirect Links

This briefing note focuses on the legal and non-legal avenues by which transparency and
participation have been ensured in EU law and practice. Transparency and participation have
produced the main recent changes in the way the EU administration relates to its citizens. We
provide an overview of the current law and practice and their strengths and weaknesses post-
Lisbon. In addition, reference is made to the European Ombudsman and the right to petition
the European Parliament.

PE 432.754 EN 14-01-2011

Administrative Procedure in Environment Files Linked with Article 258 TFEU
Proceedings: A Lawyer’s Perspective
The administrative procedure related to Article 258 TFEU is guided by soft rules that may
not be systematically applied and are subject to changes any time. This paper will illustrate
some of the issues raised by this lack of legally binding rules through a series of real
examples related to environment files. The role of complainants will be particularly
considered.

PE 432.753 EN 15-03-2011

Administrative Proceedings in the Area of EU Competition Law

This study provides an overview of administrative proceedings in the area of EU competition
law, more in particular, Articles 101 and 102 Treaty on the Functioning of the European
Union and merger control, while focusing on different levels of procedural protection for
complainants, interested third parties, and parties subject to investigation. It thereby aims to
provide insight as to where – at a practical level – the prevailing procedural provisions
provide an effective safeguard for the parties involved and where there is scope for
improvement. The study concludes that the current body of procedural safeguards is a rich
source of inspiration for any envisaged horizontal legislation concerning administrative
procedures.

PE 432.757 EN 15-03-2011
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Administrative Procedures in EU External Trade Law

This study provides an analysis of the current state of play as regards EU administrative law
in the field of trade policy. This is an established area of EU policy, in which a range of
administrative-type measures are adopted at central EU level. The study first attempts to
define the scope of the EU’s administrative law in trade matters. It subsequently explores
whether there are any best practices in this field, which may be relevant to other areas of EU
administrative law, or which may inspire horizontal, codifying legislation.

PE 432.758 EN 15-03-2011

Insolvency Proceedings in Case of Groups of Companies: Prospects of Harmonisation at
EU Level

Groups of companies are the most important and commonly encountered business structure
throughout Europe. However, there is no provision in any of the domestic or pan-European
laws to deal with the insolvency or financial reorganisation of groups. This paper considers
ways in which the courts can assist in the practical problems when an economic interest
group gets into financial difficulty.

PE 432.762 EN 15-03-2011

The Application of EU Law: Relevant Aspects of European Administrative Procedure

Administrative procedure continues to gain prominence within European administrative law,
going even further than its own application measures, whether they are adopted by the
European institutions, the Member States or at both levels by means of composite
administration. With regard to indirect or integrated application, the Member States’
procedural autonomy has been unable to halt the increasing Europeanisation of procedures, to
the point where there are highly ambitious plans to codify them. Meanwhile, European
interventionism in procedural matters continues to take on indirect and direct, praetorian and
regulatory characteristics, ranging from soft law to formal sources, and from the sectoral to
the general.

PE 432.764 EN 15-03-2011

Administrative Procedures Prior to the Action for Failure to Fulfil an Obligation

This information note analyses the procedures prior to the litigation stage in the action for
failure to fulfil an obligation, which are primarily carried out by the Commission and the
Member States. The analysis distinguishes between actions for failure to fulfil an obligation
covered by Articles 258, 259 and 260(1) and (2) TFEU, with the aim of discovering the
particular features that these procedures have in each case. Finally, it analyses the role of the
complainants in these procedures.

PE 432.765 EN 15-03-2011
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Harmonisation of Insolvency Law at EU Level with Respect to Opening of Proceedings,
Claims Filing and Verification and Reorganisation Plans

This briefing note refers to recommendations regarding the harmonisation of laws of Member
States regulating insolvency proceedings, and, without being exhaustive, further explores
arguments for harmonisation and potential difficulties that occur, or may occur, as a result of
differences between laws in the following three areas: opening of insolvency proceedings;
claims filing and verification; reorganisation plans.

PE 432.766 EN 15-03-2011

Harmonisation of Insolvency Law at EU Level: Avoidance Actions and Rules on
Contracts

This note supplements the note “Harmonisation of Insolvency Law at EU Level“, dated April
2010 which had been requested by the European Parliament Committee on Legal Affairs. It is
intended to serve as a further basis for the “Workshop on Harmonisation of Insolvency
Proceedings at EU Level” on 22 March 2011, and, in accordance with the request, to provide
a detailed statement on the insolvency law issues arising in respect of Avoidance Actions and
Rules on Contracts (plus extended Retention of Title Clause). In this context, Avoidance
Actions and Rules on Contract (plus extended Retention of Title Clause are addressed with
regard to their legal and economic effects under the different specific situations in the various
national jurisdictions. The note shall in particular define the relevant differences, using
various legal regimes as an example, and shall discuss whether this means that a further
harmonisation of national insolvency law at EU level is reasonable and attainable.

PE 432.767 EN 15-03-2011

Public Procurement by the European Union Institutions

In awarding contracts the Community institutions are subject to the rules set out in Directive
2004/18/EC of 31 March 2004. The provisions of the directive are reproduced and adapted in
Community Financial Regulations No 1605/2002 and No 2342/2002 of 25 June 2002. These
provisions ensure that all economic operators in the EU have non-discriminatory access to
European contracts.

PE 432.768 EN 15-03-2011

The Evolution of EU Administrative Law and the Contributions of Nordic
Administrative Law

This note sheds light on EU administrative law and its Scandinavian inspirations in retrospect
and for the future. EU Administrative law does not only draw on the case law of the CJEU
and the principles of EU law but also on national laws as sources of inspiration. This note
focuses on transparency and EU Ombudsman as concrete manifestations of Nordic
inspirations. Moreover, the note discusses the duty to inform citizens of their EU rights as a
future development in EU law on a Nordic backdrop.

PE 432.769 EN 15-03-2011
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The Revision of the EU Insolvency Regulation

The review of the Council Regulation (EC) N° 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings is due for 1 June 2012. This note contains the most important issues that INSOL
Europe’s working group considers relevant for revision.

PE 432.770 EN 15-03-2011

Is a Law of Administrative Procedure for the Union Institutions Necessary?
Introductory Remarks and Prospects

Four main purposes exist for a codification of EU administrative procedure: clarification of,
and easier access to law; increasing the coherence of principles and procedures; setting up
default procedures to fill gaps in existing law and establishing the functions of administrative
procedure. In order to meet the needs for codification at EU level, a broad scope of
application and an appropriate method would have to be chosen for innovative codification.

PE 432.771 EN 15-03-2011

Minding the Gap in European Administrative Law : on Lacunae, Fragmentation and
the Prospect of a Brighter Future

A more comprehensive definition of ‘good administration’ is lacking in the EU. While the
Treaties and the Charter establish a number of useful rights, these provisions ought to be
developed and made more precise through horizontal rules applicable to all EU institutions in
all policy fields. The existing policy-specific rules and soft law regulation have not proved
satisfactory. A regulation on good administration applicable to the EU institutions, bodies and
agencies ought to be adopted based on Article 298 TFEU.

PE 432.772 EN 15-03-2011

From Fragmentation to Increased Coherence: a User-Friendly EU Administrative Law

The EU has scattered rules and principles relating to the principle of good administration. To
the benefit of both officials of the Union administration and of Union citizens, a
comprehensive and user-friendly European Administrative law should be adopted. The law
should codify the principles relating to good administration in the sense of an individual right
and thus govern the obligations of the Union administration in its contacts with the citizens.

PE 432.773 EN 15-03-2011

European Union Civil Service Law

This briefing note analyses all of the legislative and executive acts forming European Union
Civil Service Law, together with the main characteristics of this Civil Service and its
contribution to the formation of a European Union Administrative Law.

PE 432.774 EN 15-03-2011
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Arguments in Favour of a General Codification of the Procedure Applicable to EU
Administration

After examining the current regulation and pointing out its main shortcomings, this briefing
argues that a general codification of the procedure of the institutions, bodies, offices and
agencies that make up the EU administration is the best way of fulfilling the mandate,
imposed by Article 298 TFEU, of adopting the necessary provisions to achieve ‘an open,
efficient and independent European administration’ and to duly develop the fundamental
right to good administration laid down in Article 41 CFREU.

PE 432.776 EN 15-03-2011

European Administrative Law in the Light of the Treaty of Lisbon: Introductory
Remarks

This contribution covers the development of European administrative law, in particular the
changes which the Treaty of Lisbon has brought about. Next to a growing amount of
secondary law EU administrative law has been mainly shaped by the Court of Justice of the
European Union. However, it still lacks a coherent structure. The author, thus, pleads for the
codification of the major rules on administrative procedures in particular in the field of
indirect implementation of European law – on a yet to be established legal basis in the
Treaties which – in his view – the Lisbon Treaty still does not provide for.

PE 432.777 EN 15-03-2011

Proceedings of the Workshop on "EU Administrative Law: State of Play and Future
Prospects"

During a delegation of the Legal Affairs Committee, the Policy Department has organised a
Workshop on EU administrative law at the University of León (27 - 28 April 2011). Several
academic experts as well as law practitioners were invited to make contributions. The present
collective edition contains all the briefing notes produced for the Workshop.

PE 453.215 EN 15-03-2011

Copyright in the EU - What Next? (Study and Options Brief)

On October 12, 2010 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Technopolis Consulting Group supported by Knowledge4Innovation/The
Lisbon Forum, and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Copyright in the Single
Market, Opportunities for Harmonisation and management of Rights’. This workshop was
part of the 2nd European Innovation Summit at the European Parliament which took place on
11-14 October 2010. The workshop addressed in the first part the topic of the opportunities
for further harmonising EU Copyright law. Despite a number of copyright related Directives,
harmonisation of copyright law remains an area of controversy and a considerable number of
issues arise where higher degree of harmonisation and also the level of protection to be
granted are heavily debated. The second part focused on issues related to the management of
rights, i.e. the means by which copyright and related rights are administered (licensed,
assigned and remunerated), and whether current practices with a particular view on
transparency and governance of copyright management hinder the development of the
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Internal Market. Despite difficulties to reach consensus in the discussion, four areas for
possible policy action were identified.

PE 460.342 EN 15-03-2011

Lessons Learnt from Implementation of the Mediation Directive the Judges’ Point of
View

Differences in application of Directive 2008/52/EC on certain aspects of mediation in civil
and commercial matters have brought to light varied loopholes from Member State to
Member State. The main obstacles holding back the development of legal mediation are
essentially to be found in the practical organisation of mediation and, to a lesser extent, in the
overuse of the notion of public policy. This development has also suffered, particularly at
cross-border level, from mismatches in the accreditation of the training of mediators. Debate
has also raged over whether mediation should be made mandatory or whether financial
incentives (such as obliging parties who refuse to enter into mediation to pay the cost of
proceedings) should be introduced to encourage the use thereof.

PE 453.169 EN 15-04-2011

Mediation in the Neighbouring Countries: the Case of Russia

This Briefing Note presents a review and analysis of the current state of mediation in Russia
and the relevant laws. It further shows the extent to which Russian mediation rules
correspond to Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21
May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. It also considers
issues related to the future development of mediation in the Russian Federation and proposes
measures required to bring this process forward in a successful and efficient way.

PE 453.170 EN 15-04-2011

Administrative Procedure in EU Civil Service Law

Administrative procedure in the EU civil service is subject to the principles and rules which
apply to all areas of EU law. It does, however, have specific characteristics as a result of the
regulatory framework and case-law. This document explores certain key features of this field,
with an emphasis on the elements which make it distinctive.

PE 453.171 EN 15-04-2011

The Slovenian Legislation Implementing the EU Mediation Directive

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters imposes a duty on Member
States to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with the Directive before 21 May 2011. The framework legislation on mediation
addresses key aspects of civil procedure. The Slovenian legislation implementing the
Directive goes beyond the minimum requirements laid down in the Directive.

PE 453.172 EN 15-04-2011
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Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive: the Business
Perspective

This briefing note deals with the use of mediation as a dispute resolution process by
businesses. It analyses the impact of the Mediation Directive 2008/52/EC in the light of its
three main objectives that are facilitation of access to alternative dispute resolution,
promotion of mediation and balanced relationship between mediation and judicial
proceedings. Moreover, recommendations are provided on how to enhance mediation uptake
by SMEs.

PE 453.173 EN 15-04-2011

Family Mediation: Advantages, Drawbacks, Costs and Prospects

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters provides an example of how to
use EU policy to attempt to improve, standardise and harmonise the Member States’ justice
systems. The Member States have until May 2011 to transpose the directive. This paper
intends to examine current Spanish legislation on family mediation – analysing its
development and its strengths and weaknesses and focusing on its adaptation to Directive
2008/52/EC on mediation – to raise issues and make future suggestions with a view to
introducing family mediation more widely and extending it to encompass civil mediation,
within the framework of the EU.

PE 453.174 EN 15-04-2011

Italian legislation on mediation

This report analyses the Italian legislation transposing Directive 2008/52/EC on certain
aspects of mediation in civil and commercial matters. The Italian legislator has gone further
than the requirements of the Directive: the possibility of using mediation is not restricted
solely to cross-border disputes but applies to all disputes concerning alienable rights in civil
and commercial matters. For certain disputes, mediation is a condition of admissibility of
civil proceedings. The mediation service is run by public and private bodies supervised by the
Ministry of Justice.

PE 453.175 EN 15-04-2011

Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive in Germany:
the Point of View of Lawyers

Germany has to date not implemented the Mediation Directive. The government has drafted a
mediation law. Both the Mediation Directive and the Mediation draft law merit approval as
they retain mediation’s inherent flexibility. The most significant problem in practice is how
confidential information from the mediation can be excluded as evidence in subsequent
proceedings.

PE 453.176 EN 15-04-2011
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Quantifying the Cost of Not Using Mediation - A Data Analysis

This is a special moment for alternative dispute resolution in Europe. In recent years, the
mediation law landscape, in particular, has undergone substantial changes in large part due to
the 2008 “European Union Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and
Commercial Matters”. Despite the fact that mediation saves both time and costs, mediation is
far from being solidly established in Europe. In order to explore and quantify the impact that
litigation has on the time and costs to the 26 Member States’ judicial systems, ADR Center
implemented a study in the context of the European Commission-funded project “The Cost of
Non ADR-Surveying and Showing the actual costs of Intra- Community Commercial
Litigation”. The study measures the financial and time costs of not using mediation. This
paper will focus on the final results of this study and suggest possible ways to make
mediation happen in EU, namely through the discussion of various incentives and regulations
which would make mass mediation implementation easier.

PE 453.180 EN 15-04-2011

File Sharing

‘File sharing’ has become generally accepted on the Internet. Users share files for
downloading music, films, games, software etc. In this note, we have a closer look at the
definition of file sharing, the legal and policy-based context as well as enforcement issues.
The economic and cultural impact, too, is dealt with briefly.

PE 432.775 EN 11-05-2011

Comparative Study on the Purpose, Scope and Procedures of Impact Assessments
Carried out in the Member States of the EU

The study looks at the purpose, scope and procedures of impact assessments carried out in the
Member States of the EU. It aims to draw examples of best practice to feed into the
discussion concerning Regulatory Impact Assessment (RIA) at EU level. The study examines
the EU RIA system, as well as RIA systems in eight Member States: Denmark, France,
Germany, Hungary, Italy, Poland, the Netherlands, and the United Kingdom. It combines
document review and interviews to analyse the context, scope, role in the policy cycle,
methods, governance, and outcomes of RIA, as well as the theory and evolution of the RIA
concept.

PE 453.179 EN 16-05-2011

The Development of Mediation in Poland

This paper analyses the current status of mediation in civil and commercial matters in Poland,
taking into account a variety of legal, psychological and sociological factors. In particular, it
focuses on the most important factors which, in the author’s opinion, have a negative effect
on the development of mediation in Poland. These factors include: negative socialisation,
non-existence of authority figures, low level of public confidence and the lack of a conscious
need to use mediation.

PE 453.183 EN 16-05-2011
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The Consumer Experience of Mediation in England and Wales

This note provides an overview of the consumer’s experience of mediation in England and
Wales, including commentary upon the EU Mediation Directive and its implementation in the
jurisdiction.

PE 453.184 EN 16-05-2011

Mediation in Family Matters: the Experience in Romania

This briefing note offers an overview of family mediation in Romania and of the compliance
of the national legal framework with the provisions of the EU Mediation Directive. It
analyses the legal framework, the advantages and disadvantages of mediation in comparison
with court litigation and the impact of the EU Mediation Directive on the Romanian
legislative framework enforcing mediation in family law matters. It identifies the issues
regarding the compliance with the EU Mediation Directive.

PE 453.187 EN 16-05-2011

Interpretation of the Public Policy Exception as Referred to in EU Instruments of
Private International and Procedural Law

This study, authored by Prof. Burkhard Hess and Prof. Thomas Pfeiffer, Heidelberg
University, provides for a comprehensive analysis of the interpretation of the public policy
exception in EU instruments. The assessment is based both on statistical data and the
experience of stakeholders. Encompassing the relevant case-law of the ECJ as well as of civil
courts in 23 EU Member States, the study evaluates the practical relevance as well as the
content and scope of the public policy clauses. In practice, public policy is often invoked, but
seldom applied. In procedural law, the difference between substantive and procedural public
policy is recognised and the procedural public policy is much more often invoked and applied
than substantial public policy. The content of the clause is determined by the fundamental
guarantees of Articles 6 ECHR and 47 ChFR. In addition, there is a trend in the case-law that
procedural irregularities must be remedied in the Member State of origin.

PE 453.189 EN 16-05-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Horatia Muir Watt

This note analyses the main elements of reform laid down in the Commission's proposal for a
recast Brussels I Regulation with a particular focus on the abolition of the exequatur. In
addition, it sets out a number of proposals aiming at improving the proposed reform.

PE 453.199 EN 15-08-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Andrew Dickinson

This note considers several aspects of the reforms proposed by the Commission (COM
(2010) 748 final, 14 December 2010) to the current EU legal framework regulating the
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jurisdiction of Member State courts, and the recognition and enforcement of judgments, in
civil and commercial matters, as contained in Regulation (EC) No. 44/2001 (the “Brussels I”
Regulation). It suggests possible amendments to the Commission’s Proposal, as set out in the
Annex.

PE 453.200 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Burkhard Hess

This Note examines the most important provisions of the EU Commission’s proposal for a
recast of the Regulation Brussels I (44/2001). Although the principal approach of the
Commission deserves support, several improvements should be adopted, especially with
regard to the safeguards to proposed regime on the free movement of judgments and the
operation of the Regulation in the international legal order. The proposals on choice of court
agreements and arbitration clauses should (with minor improvements) be adopted. The note
equally addresses some additional issues as the proposed new Articles 5 no 3 and 85 and
criticises that the proposal does not address the unsatisfactory reference to the domestic laws
of EU-Member States with regard to the definition of domicile (Article 59 JR/73CP).

PE 453.201 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Florian Horn

This note examines the recast of Regulation (EC) N° 44/2001 (“Brussels I”) as proposed in
COM (2010) 0748. Important issues include the abolition of exequatur, rules for third country
defendants, rules for choice of court agreements, the interface with arbitration proceedings, a
new head on jurisdiction on rights in rem, compatibility with the right to collective actions,
and other topics as cooperation in the context of protective measures.

PE 453.202 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Alexander Layton

The Note examines a number of the provisions in the European Commission’s proposed
recast of the Brussels I Regulation, identifies problems and makes recommendations. The
principal provisions discussed concern the proposed abolition of exequatur, the operation of
the Regulation in the international legal order, choice of court agreements, and the
Regulation’s interface with arbitration proceedings.

PE 453.203 EN 15-09-2011
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Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(recast) - Contributions of Marie-Laure Niboyet

In the mechanism proposed by the Commission for abolition of the procedure for recognition
and enforcement of judgments (exequatur), the formalities associated with the exequatur
process are indeed removed but the review process remains and is applied a posteriori in the
event that a remedy is sought by the defendant in the Member State of enforcement. This
position of compromise should be approved. Nonetheless, the system of remedies lacks
clarity, is still insufficient in protecting the fundamental rights of the defendant and should be
entirely located in the Member State of enforcement. With regard to the provisions intended
to increase the efficiency of choice-of-court agreements, the proposed modifications remedy
the serious shortcomings existing in the current system, as interpreted by the Court of Justice.
However, it would be useful for a separate, more favourable Brussels I regime to be
maintained for situations that are not governed by the Hague Convention. With regard to the
two other points (the operation of the Regulation in the international legal order and the
improvement of the interface with arbitration procedures), the debate is still raging. After
having set out the issues and outcomes associated with the proposed choices, this note takes a
position in favour of an extension of the regulation to all external disputes, subject to several
additions, and a radical exclusion of arbitration from the scope of application of the
regulation, subject to a valid and applicable prima facie clause being invoked. It is less
certain whether new provisions on more specific innovations (Articles 5(3) and 85) would be
useful.

PE 453.204 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Ilaria Pretelli

The effective development of mutual trust requires a solid foundation. Asserting such trust a
priori could compromise relationships between different States rather than accelerating the
process of integration. The abolition of the exequatur system entails a real risk of an increase
of forum shopping and procedural frauds. Instead of reforming the architecture and
foundations of the Brussels I Regulation, which has already been shown to operate
effectively, it would be preferable to strengthen the efficacy of the Regulation by simplifying
its rules and imposing mandatory deadlines and means to sanction instances of fraud. The
associated economic benefits will follow ipso facto.

PE 453.205 EN 15-09-2011

Judicial Training in the European Union Member States

This study describes the state of judicial training in the European Union, particularly in EU
law. It presents the results of a major survey of judges, prosecutors and court staff on their
experiences of judicial training. It also includes the profiles of the judicial training actors at
EU level and in all 27 Member States. It contains detailed recommendations on how to
overcome obstacles to participation in judicial training and to promote best practice across
the EU. It was compiled for the European Parliament by the Academy of European Law
(ERA) in consortium with the European Judicial Training Network (EJTN).

PE 453.198 EN 14-10-2011
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Alternatives in Drafting an EU Administrative Procedure Law

This note is based upon the work accomplished by the Working Group on EU Administrative
Law of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament. Having been invited to
consider the Working Document drafted by the Group with critical observations and
conclusions, the author wishes to acknowledge the excellent quality and usefulness of the
Document, which gives a very accurate description of the State of Play in matters of EU
administrative procedure law and makes clear and accurate recommendations. This note aims
at highlighting those aspects where there are different options for in drafting an
Administrative Procedure Law for EU institutions, bodies, offices and agencies, while
indicating and giving reasons to the author’s preferred solutions.

PE 462.417 EN 15-11-2011

Legitimacy and EU Administrative Law: Future Prospects

This briefing note considers the concepts of good governance and legitimacy post Lisbon and
the connection between these concepts and the evolution of EU Administrative Law. It
provides an overview of the current EU Administrative Law landscape by drawing on the
themes common to the sectoral reports: complexity, lacunae and inconsistency. It proposes
some next steps for the Working Group on EU Administrative Law, including adopting a
legally binding instrument containing basic administrative principles.

PE 462.418 EN 15-11-2011

The Importance of Keeping It Simple: Reflections on a Law on Administrative
Procedure for EU Institutions

The author insists on the need to approve within a short period of time an EU Regulation on
the formalities and actions that must be met by any administrative procedures of the
European institutions. She provides examples drawn from the history of relevant Spanish
legislation and makes proposals for the basic content of a new EU regulation, which would
set out the rights of the interested parties in the procedures, as well as other provisions
regarding the legal regime for administrative actions.

PE 462.419 EN 15-11-2011

Implementation of Optional Instruments within European Civil Law

This study examines how European optional instruments are implemented in the Member
States. It covers civil law and provides a comprehensive analysis of this innovative method,
which although adopted in various fields (civil procedure, intellectual property, companies),
was not organised or even clearly identified as such by the European legislator until a
proposal for a regulation on a Common European Sales Law (11 October 2011) revealed its
full potential. The study, which is based on field surveys conducted using a detailed
questionnaire, identifies the strengths and weaknesses of this method and poses thought-
provoking questions for the future.

PE 462.425 EN 16-01-2012
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Opinion on the Proposal for a European Regulation on the Right of Succession
2009/157(COD) - Version of 16 January 2012

This opinion deals with the consolidated text of the draft Regulation on succession law in the
version dated 10/16 January 2012. The decisions underlying the draft appear to be sound:
synchronisation of jurisdiction and applicable law, the decisive significance of the deceased’s
last place of residence, the principle that the same law is to govern the succession as a whole,
and the establishment of a European Certificate of Succession. The draft makes significant
improvements on previous versions, in particular as regards conflicts of laws, the
enforcement of decisions, the provisions on the European Certificate of Succession, and the
extended temporary arrangements. Other aspects, however, need improvement. These are
listed individually in the Executive Summary.

PE 462.430 EN 15-02-2012

Checks and Balances of Soft EU Rule-Making

This report has been drafted upon the invitation of the European Parliament to perform a
study on the provisions, instruments or areas of activity of EU institutions, bodies, offices and
agencies, where judicial review is not possible. As the judicial reviewability of EU soft
administrative and regulatory rule-making is particularly problematic, this type of rule-
making has been put central. The report aims at highlighting the institutional, procedural and
judicial framework within which soft rule-making is used and what actions may be required
for a better design thereof.

PE 462.433 EN 08-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Spain

In this document, we describe the activity of Fundación ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo, or Help for Children and Adolescents at Risk) and, in particular, the
ANAR Help lines, which were launched in 1994. We then reflect how Spanish law regulates
the protection order for victims of crime and, finally, we provide a number of contributions
that, in our experience in child protection, we believe important to consider in the study and
drafting of recent legislative proposals from the European Commission for strengthening the
rights of victims of crime in the European Union.

PE 462.434 EN 15-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Bulgaria

In civil and commercial matters, the provisional and protective measures are set to preserve
the factual or legal situation, in a way to protect the rights whose recognition was claimed
elsewhere by the court, having jurisdiction over the substance of the matter. Thus, protection
measures shall surprise the defendant by depriving him/her of the possibility to make the
protection sought useless. Talking about domestic violence, the protective measures are set to
give immediate protection in cases where there exists a direct and immediate threat of
continuation of domestic violence, whilst guaranteeing the rights of the offender to a fair trial.

PE 462.435 EN 15-03-2012
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National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Lithuania

This briefing note presents the experience of a judge of an ordinary court of the Republic of
Lithuania of applying provisional protection measures in civil proceedings. The presentation
is provided in the light of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on mutual recognition of protection measures in civil matters (2011/0130 (COD) by
analysing the rules set forth by this draft in the context of national law. It reveals the common
features and the principles and procedure of application of provisional protection measures
taken in civil proceedings in national courts; and provides examples and peculiarities of the
application of provisional protection measures established in national law falling within the
scope of the Proposal for a Regulation.

PE 462.436 EN 15-03-2012

Implementation and Enforcement of EU Environmental Law

The measures adopted by the Commission in the last 5 years defining the EU implementation
and enforcement policy aim at improving the implementation rather than enforcement of EU
law by enhancing Member States' role and capacity, including by delegating actions to the
national level. The present note argues the need to strengthen the enforcement role of the
Commission as the Guardian of the Treaties and proposes specific actions to be taken at EU
level for the development of a strong policy for implementation and enforcement of EU
environmental law.

PE 462.440 EN 16-04-2012

The Relationship between the Commission Acting as Guardian of the EU Treaties and
Complainants: Selected Topics

This briefing note addresses three topics concerning the relationship between the
Commission acting as Guardian of the EU Treaties and complainants. First, it investigates the
link between non-contractual liability and the Commission's discretion under Article 258
TFEU. Secondly, it examines Article 258 TFEU and the introduction of EU Pilot (a
confidential on-line database for communication between Commission services and Member
State authorities concerning potential infringements). Finally, it discusses limitations of the
procedure under Article 258 TFEU and the capability of mutual evaluation as a
supplementary enforcement tool.

PE 462.441 EN 16-04-2012

Drafting European Union Legislation

The process of drafting Union legislation is long and complex, involving large numbers of
interveners in a multilingual and multicultural environment. Strong rules and procedural
safeguards are essential to ensure that Union legislation satisfies the needs and expectations
of 500 million citizens and of businesses in the 27 Member States.

PE 462.442 EN 16-04-2012
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The Concrete Options for a Law on Administrative Procedure Bearing on Direct EU
Administration

This paper will address some of the main issues relating to the drafting of a law bearing on
direct EU administration, pointing out the main options for each one of them. The first
chapter deals with preliminary issues, in order to define the object of the paper. In the second
chapter some fundamental features of the envisaged law are discussed. The third chapter is
devoted to the scope of the law. The fourth chapter focuses on some of its possible contents.

PE 462.443 EN 16-04-2012

Towards an EU Administrative Procedure Act – The Swedish Experience

Based mainly on the reasoning and legislative proposal set out in the final report of the
Swedish Inquiry on the Administrative Procedure Act, chaired by the author, this briefing
note presents some approaches also relevant for the construction of an Act under Article 298
TFEU.

PE 462.444 EN 16-04-2012

Unfair Contract Terms Provisions in CESL

This Note addresses the provisions on Unfair Contract Terms in the proposed Common
European Sales Law (CESL) for both “business to business” (B2B) and “business to
consumer” (B2C) transactions, from the perspective of a lawyer who has both experience as a
practitioner and a legal academic. It suggests that the provisions of CESL may be
inappropriate in the B2B arena, being both too intrusive, and also failing to provide sufficient
structure for the judicial review of potentially unfair terms.

PE 462.448 EN 15-05-2012

B2B and B2C Clauses and General Terms (Conditions) in Contracts: A Viewpoint from
the Italian Companies

The CESL could be completed by a “toolbox”: a set of transparent and fair clauses and “well-
balanced” standard contractual terms (standard clauses and contracts), translated into all
official languages, will encourage new players all across the EU market as well as reinforcing
competition, extending the range of choices available for consumers.

PE 462.449 EN 15-05-2012
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Unfair Contract Terms in Business-to-Consumer Contracts in the Proposed Common
European Sales Law: BEUC's Viewpoint

This note presents the perspective of consumer organisation across the EU on the proposed
regulation on a Common European Sales Law and its rules on unfair contract terms. It
identifies the problematic impact on individual consumers and on the future development of
the EU consumer law acquis. It indicates general and specific issues in relation to the
introduction of an optional regime on unfair contract terms that should be taken into account
by the EU legislators and proposes alternative means for promoting cross border shopping in
the EU.

PE 462.450 EN 15-05-2012

Unfair Contract Terms in B2C Contracts

Because of its textual similarity to the Unfair Terms Directive 1993, Chapter 8 of the
proposed CESL, on ‘Unfair contract terms’, can benefit from two decades of interpretative
experience which is likely to provide a comparably high degree of instant legal certainty to
contracting parties.

PE 462.452 EN 15-05-2012

Relations between Company Supervisory Bodies and the Management - National
Systems and Proposed Instruments at the European Level with a View to Improving
Legal Efficiency

Proper functioning of the supervisory body and the quality of its relations with the
management are among the essential conditions enabling a business to create value over the
long term. The advances proposed in these two areas pertain, in particular, to the membership
of the body, the training of its members and the functions of its committees, for which
recommendations at the European level may be useful. They also involve the place of
stakeholders (gender balance, employee involvement). These two issues are currently handled
with a lack of uniformity in the 27 countries in the Union, which would benefit from the
adoption of European directives.

PE 462.454 EN 15-05-2012

Remedies for Buyers in Case of Contracts for the Supply of Digital Content

The inclusion of provisions on digital content, including ‘gratuitous’ digital content, in the
Common European Sales Law constitutes an improvement in respect to existing EU
legislation on sales contracts. However, some amendments are necessary, given the fact that
digital content differs from goods. This briefing note critically assesses the relevant
provisions on conformity and remedies, and gives suggestions for tailoring them better to
digital content.

PE 462.459 EN 15-05-2012
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Rights and Obligations of Shareholders - National Regimes and Proposed Instruments
at EU Level for Improving Legal Efficiency

Shareholders are both partners with voting rights, who can take part in collective decisions
concerning the company, and owners of equity securities, who are entitled to profit from
selling them on. In view of this dual aspect, it seemed that legal efficiency in terms of their
rights and obligations could be improved by (i) recognising the primacy of corporate benefit
and (ii) making concerted action possible.

PE 462.463 EN 15-05-2012

The Regime of Remedies in the CESL – Suitable and Balanced for SMEs?

This paper is based on the position of UEAPME members on the proposal for a regulation on
the Common European Sales Law. It gives some general remarks on the proposal as such and
focuses in the second part on the different remedies introduced from the point of view of
SMEs, one of the main target groups of the proposal. If the aim to boost cross-border
business activities is to be achieved, improvements in line with the remarks of this note are
necessary.

PE 462.457 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Focus on the
Remedies Provisions

This briefing note provides general comments on the CESL and an overview of the level of
consumer protection in the CESL, particularly the unfair contract terms. Furthermore, the
note concentrates on the remedies provisions, analysing the legal guarantee provisions and
other rights of the buyer from the viewpoint of a consumer organisation.

PE 462.458 EN 15-06-2012

Remedies for Buyers in B2C Contracts: General Aspects

This Briefing Paper deals with the remedies open to buyers in sale contracts between
businesses and consumers under the Proposal for a Common European Sales Law (CESL). It
includes a short overview of the types of remedies and their constituent elements following
the structure of art. 106 CESL. The remedies of the CESL are compared, on the one hand,
with those of various international instruments in the field and, on the other hand, with
particular aspects of the law of the EU Member States. Finally, proposals for improving the
current system of remedies under the Proposal are suggested.

PE 462.460 EN 15-06-2012
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Remedies under the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law –
The View of French Businesses

The substantive provisions of the Common European Sales Law, particularly on remedies,
will be acceptable to businesses only if they meet certain conditions. The rules must be easily
accessible and ensure legal certainty for transactions. They must also provide a balanced
package that does not lead to excessive costs for businesses and that ensures a stable
contractual relationship.

PE 462.461 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Provisions on
Remedies

This note contains an analysis of the remedial system under the proposal for a Regulation on
a Common European Sales Law and some suggestions for possible amendments, focusing in
particular on the delivery of goods not conforming to the contract, in line with the position of
the German Federal Bar.

PE 462.462 EN 15-06-2012

Corporate Social Responsibility - Identifying What Initiatives and Instruments at EU
Level Could Enhance Legal Certainty in the Field of Corporate Social Responsibility

After an analysis of the applicable law, it appears that the ‘Corporate Social Responsibility’
(CSR) approach as it is developing in the European Union calls for proposals for modifying
substantive law. In addition to the existing texts, it may also be asked whether a law on CSR
might not be enacted in order to protect corporate values and secure new markets relating to
the emergence of the sustainable business. Once these values, supported by CSR law, are
adopted by a corporate governance system, CSR may even allow the creation of a new type
of intangible asset.

PE 462.464 EN 15-06-2012

Restitution in the Proposal for a Common European Sales Law

Chapter 17 on restitution should be redrafted, taking Articles 44 to 47 on withdrawal and
Article 112 on replacement as a starting point and adapting them to the relevant conditions
and tests in the context of termination or avoidance, as well as to the requirements of mass
contracts concluded in the digital age. Some policy decisions concerning termination by
consumers should be reconsidered. A separate rule on restitution for performance not
otherwise due, e.g. where a party has delivered twice in error, would be desirable.

PE 462.465 EN 15-06-2012
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Prescription in the Proposal for a Common European Sales Law

The rules on prescription in Part VIII, Chapter 18, of the CESL need clarification in order to
ascertain whether they only apply to provisions on rights and claims resulting from a sale
contract, or whether they are also applicable to any other (related?) right or claim, regardless
of its contractual or non-contractual origin. One of the most problematic issues concerns
general prescription periods. Furthermore, interpretation problems arise also because of
missing definitions, or because the definitions are ambiguous or defective. The systematic
approach demands clarification, too.

PE 462.466 EN 15-06-2012

Statutory Audits of Public Accounts and of Public-Interest Entities: Detailed Appraisal
of the European Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide a detailed analysis of the strengths and weaknesses of the
European Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory
audits of annual accounts and consolidated accounts, and the proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of
public-interest entities (PIEs). It does not attempt to deal with the substance of the proposal,
but rather analyses whether the impact assessment provided by the Commission will help the
JURI Committee's consideration of the proposal, in full knowledge of the facts, and whether
the impact assessment meets, firstly, the standards which the Commission has laid down in its
internal Impact Assessment Guidelines, and, secondly, the quality criteria which Parliament
has defined in its resolutions on the subject.

PE 494.448 EN 16-07-2012

Standing Up for Your Right(s) in Europe - A Comparative Study on Legal Standing
(Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts
The aim of this study is to provide an in-depth and objective comparative analysis of legal
provisions, doctrine and case-law on locus standi before civil, criminal and administrative
courts of selected legal systems, and before the EU courts. This analysis serves as the basis
for several recommendations in this area.

PE 462.478 EN 15-08-2012

The Proposal for a Common European Sales Law: An e-Business Perspective

The Internet and new technologies transform commerce and allow traders and consumers to
transact irrespective of time, place and device. This paper explains the mechanisms behind
the new commerce developing and points to the opportunities it presents. The new commerce
also presents new challenges. Traders need another set of expertise and tools, and often opt
for partner solutions such as online marketplaces. Policymakers need to rapidly and
effectively remove barriers to these evolving commerce patterns. Here, we will need smart
and flexible policy to support a better functioning internal market, innovation and investment.
The proposed Common European Sales Law is a promising example of an attempt to improve
the internal market in a novel way. To ensure it is properly designed to support the new
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commerce, this paper proposes improvements to the areas of language, user experience,
dispute resolution, payment, and consumer obligations.

PE 462.471 EN 14-09-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: A Lawyer's Viewpoint

With reference to B2C transactions, the proposed CESL regulation seems to create unneeded
complexity of the legal framework in which consumers and business have to operate, while
establishing a burdensome procedure for the choice of CESL as applicable law in the
contract. Apart from giving out a certain unease regarding the level of consumer protection
afforded by the proposed regulation, such a procedure is likely to discourage both consumers
and traders from opting in the system. As to B2B transactions, the CESL seems to overlap
with the CISG. This international convention bears several similarities with the proposed
CESL and has not proven to be a complete success. The reasons of this partial success may
offer EU institutions important lessons for the purpose of avoiding the same problems in the
CESL.

PE 462.472 EN 15-10-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Making the Proposal
Simpler and More Certain

This briefing note summarises the observations and recommendations set out in the European
Law Institute’s Statement on the CESL. It is divided into two parts. The first deals with the
content of the proposed Regulation. The second deals with measures relating to effective
implementation.

PE 462.473 EN 15-10-2012

The Drafting of the CESL: An Assessment and Suggestions for Improvement

The drafting of the Commission’s current proposal for a CESL is analysed and assessed.
Recommendations for improving the drafting are made. The most important recommendation
is to allow for sufficient time during the legislative process in order to avoid the technical
mistakes that can be found in the proposal in its current form.

PE 462.475 EN 15-10-2012

The Functioning of the CESL within the Framework of the Rome I Regulation

This study examines the relationship between the CESL and the Rome I Regulation and will
attempt to ascertain to what extent this relationship will encourage cross-border B2C trade,
by enabling traders wishing to do business throughout the EU to be subject to the CESL’s
mandatory provisions, rather than the national public policy laws of the 27 European Union
Member States. This study will then make it possible to determine whether these overriding
mandatory provisions of the CESL provide a high level of consumer protection, compared to
the domestic consumer rights legislation in the countries of the European Union.

PE 462.477 EN 15-10-2012
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Law of Administrative Procedure of the European Union: European Added Value
Assessment (+ Annexes I-III)

Article 298 TFEU and the Charter of Fundamental Rights establish a right of citizens to good
administration. However, the current legal framework is fragmented, patchy and uneven and
the detailed provisions needed to enforce this right are lacking. This assessment argues that a
Regulation constituting a general Law of Administrative Procedure would bring significant
added value. ANNEXES: I- Enforcing citizens' right to good administration: time for action.
II- Aspects relating to added value for citizens and economic operators. III- Aspects relating
to the efficiency of the EU administration.

PE 494.457 EN 15-10-2012

Common European Sales Law: A Practical View

This paper provides a comment on the legislative history of the Common European Sales
Law from the perspective of a former rapporteur. It deals particularly with the importance of
many of the practical surrounding and related measures such as the provision of standard
terms and conditions of trade and ADR and ODR necessary to make the proposal a success.

PE 462.474 EN 15-11-2012

Consumer Protection under the Proposal of a Common European Sales Law

This briefing note explains the problems which the Common European Sales Law (CESL)
sets out to solve, to what extent it actually achieves those goals and where the proposal leaves
room for improvement. The paper focuses on consumer contracts concluded between parties
located within the EU. It intentionally leaves the many complicated and technical details of
Private International Law aside in order to make the basic structures of the current system
more visible so that the usefulness of a CESL can be better appraised.

PE 462.507 EN 15-11-2012

A European Framework for Private International Law: Current Gaps and Future
Perspectives

This report identifies the gaps that exist in the current European framework of private
international law and suggests a road map towards a more comprehensive codification of EU
private international law. For the time being, legislative efforts should be directed at creating
separate instruments for well-defined problems of private international law. The fruits of
these efforts could in the long-term be combined in a code of EU private international law.

PE 462.487 EN 15-11-2012

Mutual Recognition of Protection Measures in Civil Matters

This document contains an analysis of the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council 2011/0130/COD on mutual recognition of protection measures
in civil matters under a national judge's perspective.

PE 462.495 EN 15-11-2012
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The Problem of Under-Compensation of Victims of Cross-border Road Traffic
Accidents in the EU

The current acts in place – the Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the parallel
convention with Denmark – give the claimant several opportunities for forum shopping when
lodging a direct claim against foreign liability insurance. Since the lex fori determines
whether the Rome II Regulation or the Hague Convention is applicable in Common Market
cases, the aforementioned possibility of forum shopping ultimately leads to law shopping.
Between the claimant and the injuring party, the principle lex loci delicti should be
maintained. Applying the law of the victim’s residence would cause unforeseeable results and
enormous costs for the offending party. The question, whether the claimant should generally
be awarded a direct claim is a matter of secondary EU legislation, i.e. the question is treated
equally in every Member State. For that reason, making this last question dependent on the
lex fori is legitimate.

PE 462.491 EN 15-11-2012

Collective Rights Management: Initial Appraisal of the European Commission's Impact
Assessment

This note, prepared by the Impact Assessment Unit for the Committee on Legal Affairs,
analyses whether the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact
Assessment Guidelines, as well as additional factors identified by Parliament in its Impact
Assessment Handbook, appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the
substance of the proposal.

PE 496.734 EN 15-11-2012

Dissenting Opinions in the Supreme Courts of the Member States

This study examines the advantages and disadvantages of the practice of separate opinions.
After an analysis of its diffusion in the Member States' Supreme and Constitutional Courts, it
presents the practice of international tribunals. Finally, the reasons why the publication of
separate opinions may, or may not, be suited for the CJEU are also taken into consideration.

PE 462.470 EN 15-11-2012

Which Legal Basis for Family Law? The Way Forward

Many of the current features of European family law can be linked to their particular legal
basis. This paper evaluates the content and limits of the legal bases of EU family law rules
with a view to establishing the optimum mechanism(s) for further legislative progress in view
of the Union’s aims in this field. Particular consideration is given to the possible use of the
passerelle provision (Art 81(3)) and recourse to enhanced cooperation.

PE 462.498 EN 15-11-2012
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Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status

Perhaps one of the single greatest successes of the European Union is the creation of an area
without borders in which people, goods and services move freely. In 2010 alone, there were
almost 11 million citizens living in another Member State.

PE 462.489 EN 15-11-2012

Choice of Law for Cross-Border Road Traffic Accidents

A cross border road traffic accident occurring within the EU has the potential to attract the
application of three legal regimes, all of which contain choice of law rules. The regimes are
contained in Rome II Regulation, the Hague Convention on the Law Applicable to Traffic
Accidents and the Motor Insurance Directive (MID).

PE 462.492 EN 15-11-2012

Civil Status Documents - Challenges for Civil Registrars to Circumvent Problems
Stemming from the Legal Void

Since the regulation of the civil status area differs between Member States, EU citizens
encounter many problems settling their legally obtained civil status in another Member State.
This leads to discrimination, hinders the free movement of persons within the EU and
prevents EU citizens from exercising this right as well as the right of residence in the territory
of Member States. The solution to these problems is not complicated; however, it depends on
the motivation of Member States.

PE 462.500 EN 15-11-2012

Fraud with Respect to Civil Status

The International Commission on Civil Status is an intergovernmental organisation including
EU and non-EU member states which, for more than 60 years, has been facilitating
international cooperation with respect to civil status and encouraging the exchange of
information between registration officers. The ICCS, anxious to safeguard the reliability of
the information contained in civil status registers, has been led to examine the problem of
fraud with respect to civil status. The issue features systematically at its meetings and a
permanent working group is responsible for evaluating new trends and the measures
developed by member states to deal with them. Current work is focused on two areas: fraud
linked to new technologies and identification and verification of foreign documentation.

PE 462.499 EN 15-11-2012

A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

Surrogacy is an increasingly common reproductive practice. Today, stories about surrogacy
regularly appear in popular culture and news outlets, while the number of organisations
offering surrogacy services is clearly on the rise, as is the number of cases involving
surrogacy in courts across the EU. Surrogacy raises important legal issues, such as whether
surrogacy contracts should be enforceable, as well as questions pertaining to the legal
parenthood of a child born to a surrogate mother and his/her citizenship and nationality.
There are also significant policy and regulatory concerns relating to: payment; autonomy;
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child welfare; gender, sexual orientation and socio-economic inequality; reproductive health;
and globalisation.

PE 462.488 EN 15-11-2012

The Hague Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults

European States which have not already done so are invited to join the Hague Convention of
13 January 2000 on the International Protection of Adults. States in Europe that have already
signed, ratified or acceded to the 2000 Protection of Adults Convention are: Cyprus, Czech
Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands,
Poland, Switzerland, and the United Kingdom of Great Britain and Ireland. The Convention
provides an important complement to the 2006 United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities.

PE 462.496 EN 14-12-2012

Regulation (EU) No 650/2012 of July 2012 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition
and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the
Creation of a European Certificate of Succession

The newly adopted Regulation (EU) No 650/2012 is an ambitious instrument dealing
exhaustively with every private international law aspects in regard to cross-border
successions. The Regulation aims at harmonising private international law rules so as to
enable individuals to organise more efficiently and more rapidly their successions within the
area of freedom, security and justice. The present paper addressed the main innovations,
advantages and pitfalls of the new Regulation.

PE 462.493 EN 14-12-2012

Current Gaps and Future Perspectives in European Private International Law: towards
A Code on Private International Law?

Private international law is to a great extent regulated by EU rules. However, particular areas
are still governed by national rules. This paper identifies the existing gaps in the EU
regulatory framework, and discusses future perspectives. In the short and the mid-term, the
focus should be on filling gaps by using separate instruments, while preserving coherence. In
the long term a more comprehensive framework or code would be an option.

PE 462.476 EN 14-12-2012

Cross-Border Implications of the Legal Protection of Adults

Convention XXXV is of significant assistance in relation to cross-border capacity issues.
However, it does have some weaknesses. Accordingly, Member States should be encouraged
to ratify Convention XXXV. In addition the creation of a form of European Power of
Representation would be extremely useful.

PE 462.497 EN 14-12-2012
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Why is Mediation not used more often as a Means of Alternative Dispute Resolution?

This briefing paper tries to explore why mediation is not used more often as a means of
dispute resolution. It identifies a number of reasons why mediation is not resorted to more
frequently and presents proposals on how legislation could respond to these obstacles. The
author wishes to highlight that, ideally, removing these obstacles will lead to an even less
frequent use of mediation.

PE 462.490 EN 14-12-2012

Common European Sales Law - Detailed Appraisal by the EP Impact Assessment Unit
of the European Commission's Impact Assessment

This note analyses the Impact Assessment (IA) accompanying the Commission Proposal for a
Regulation on a Common European Sales Law from a methodological point of view, without
dealing with the substance of the proposal. In general, the IA seems to respect the
methodological requirements the Commission has imposed upon itself in its Impact
Assessment Guidelines. The problems to be addressed by the proposed legislation are clearly
explained, related to the underlying problem drivers and logically presented. The set of
possible policy options is sufficiently wide and there is sufficient explanation of the baseline
scenario. The Commission seems to have broadly consulted with stakeholders and presents
stakeholder positions in the IA. It analyses a broad range of possible impacts for the policy
options, with an emphasis on economic impacts (mainly administrative and transaction
costs). The Commission attempts to make a quantitative estimation of the transaction costs, at
the same time acknowledging that adequate quantitative data are not available. The
transformation of the purely qualitative answers of economic operators in Eurobarometer
studies and other surveys into quantitative estimations can be criticised as producing
unreliable results.

PE 496.736 EN 15-01-2013

A Statute for European Mutual Societies: European Added Value Assessment

This European Added Value assessment aims at pointing out the main benefits of a statute for
a European mutual society from a social, economic and legal perspective. It is calculated that
today mutual societies provide healthcare and social services to 230 million European
citizens and represent about 180 billion euros in insurance premiums. Almost 70% of the
total number of insurance companies in Europe are mutual societies. There is a nearly
unanimous agreement among stakeholders that a statute for European mutuals would increase
the visibility and the recognition of mutual societies at European level and would unfold for
them the advantages of the internal market.

PE 494.461 EN 15-01-2013

14th Company Law Directive on the Cross-Border Transfer of a Company´s Registered
Office: European Added Value Assessment

Two legislative own-initiative reports adopted by Parliament in 2009 (Lehne) and 2012
(Regner) call on the Commission to submit a proposal for a Directive on the cross-border
transfer of company seats (14th Company Law Directive). The arguments in favour of this
approach are set out in detail in this European Added Value Assessment, which draws on the
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expert research commissioned specifically for the purpose of this assessment. ANNEX I:
Legal effects of the requested legislative instrument (Catherine Cathiard/Jeantet Associés)
ANNEX II: Economic and social effects of the requested legislative instrument (Patrice
Muller et al/London Economics).

PE 494.460 EN 15-01-2013

Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status (Study
+ 9 Tomes of Country Reports)

Starting from a comparative analysis of civil status rules in nine different legal systems
(Bulgaria, France, Germany, Italy, Latvia, Scotland, Slovenia, Sweden and the Netherlands),
with a view on European and international legislation and case law, this study identifies
practical difficulties encountered by EU citizens exercising their rights when moving across
Europe. The study also recommends possible solutions to be found at EU level and within the
scope of EU competence to facilitate citizens' lives.

PE 474.395 EN 15-02-2013

Common European Sales Law: Research Paper on the Economic aspects of the
European Commission's Impact Assessment

In recent years, an extensive debate has evolved on the need for harmonising European sales
law, with the existing diversity of contract laws in Member States being perceived as a barrier
to trade and hence as burdensome for the European internal market. In November 2010, the
European Commission commissioned a study supporting its Impact Assessment (IA)
preparation on this matter. This report suggests that differences in contract law between
Member States (MS) do create barriers to trade, and the value of trade foregone each year
between MS due to differences in contract law amounts to some tens of billions of euros. The
aim of this paper is to assess the robustness and validity of the method used by the
Commission to calculate opportunity and transaction costs, as well as the soundness of the
economic model applied to the assessment of policy options; and to assess the reliability of
the Commission's assumptions in this respect and whether they can stand up to scrutiny.

PE 496.741 EN 15-02-2013

National Practices with regard to Accessibility of Court Documents

This study examines national practices regarding access to court files. After presenting some
national regimes giving the members of the public very broad access to court files, the study
focuses on the accessibility of court files of the Court of Justice of the European Union.
Finally, arguments in favour of greater access to the court files of the CJEU are analysed.
Recommendations are developed on how to enable more files of the CJEU comprehensive
access by the general public to be achieved to the court.

PE 474.406 EN 15-04-2013
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A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

This study provides a preliminary overview of the wide range of policy concerns relating to
surrogacy as a practice at national, European and global level. It undertakes an extensive
examination of national legal approaches to surrogacy. It also analyses existing European
Union law and the law of the European Convention of Human Rights to determine what
obligations and possibilities surround national and transnational surrogacy. The study
concludes that it is impossible to indicate a particular legal trend across the EU, however all
Member States appear to agree on the need for a child to have clearly defined legal parents
and civil status.

PE 474.403 EN 15-05-2013

Insolvency Proceedings: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a revised Regulation
on insolvency proceedings, submitted on 12 December 2012. It does not attempt to deal with
the substance of the proposal. It is drafted for informational and background purposes to
assist the relevant parliamentary committee(s) and Members more widely in their work.

PE 507.499 EN 15-05-2013

European Code of Private International Law: Cost of Non-Europe Report

On 11 October 2012, the Committee on Legal Affairs (JURI) requested a Cost of Non-
Europe report (CoNE) on the perspective of having a European Code on Private International
Law. This Cost of Non-Europe report analyses the formal question of the code, and more
particularly the question of 'gaps' in the Private International Law of the European Union
which need to be filled, and the cost to citizens and businesses of not filling them. It also
contains quantitative and qualitative arguments in favour of a European Code on Private
International Law. This report has been drawn up by the European Parliament's European
Added Value Unit, building on external expertise contributed by GHK and presented in a
separate annex. ANNEX: The perspective of having a European Code on Private
International Law. Research paper by Nick Bozeat (GHK).

PE 504.468 EN 14-06-2013

Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their
Effectiveness

The problems of implementation and enforcement of EU law have been longstanding. This
report analyses the trends regarding the transposition of EU law and the reasons for failure to
transpose on time. It assesses different tools developed at EU level to promote compliance,
looking across the board at the EU Pilot and infringement procedure alongside correlation
tables, scoreboards, committees, transposition and implementation plans, package meetings
or national and EU inspections. As a result, recommendations on ways to improve their use
are proposed.

PE 493.014 EN 15-07-2013



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 138

Security of eGovernment Systems

The project ‘Security of eGovernment systems’ aimed at assisting policymakers in discerning
policy options for meeting future challenges in securing eGovernment systems. The project
focused on upcoming challenges of eGovernment security in delivering public services across
borders. Through identifying key security barriers and enablers, the project points to
promising avenues of policy development in an environment of rapidly changing ICTs and
changing socio-economic concerns in the EU. The most important contribution of the project
is the development and assessment of 11 policy options. Policy Option 1: Develop a policy
strategy for improving the security of IT-systems used in Europe ; Policy Option 2: Stimulate
development and use of security checklists (short-term) ; Policy Option 3: Policy Option 3:
Encourage the development and use of highly secure components (mid-term) ; Policy Option
4: Encourage the development and use of highly secure systems (long-term) ; Policy option 5:
Create stronger institutional supervision and oversight of security ; Policy option 6: Build a
‘Privacy by Design’ knowledge base ; Policy option 7: Substantiate the data minimisation
principle by using anonymisation techniques in all European eGovernment systems ; Policy
option 8: Stimulate technical and legal solutions that avoid or limit privacy risks caused by
re-identification of previously anonymised data; Policy option 9: Make Privacy Impact
Assessments of eGovernment systems mandatory and public ; Policy option 10: Use
gateways to achieve interoperability of different national eGovernment security tools, but aim
at Europe-wide availability and usability of tools ; Policy option 11: Ensure open and
transparent evaluations of the trade-offs between privacy, security, usability, interoperability
and costs of an eGovernment system.

PE 513.510 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software"

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software", held on
9 July 2013 in Brussels.

PE 474.400 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law:
The Way Forward"

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law: The
Way Forward", held on 10 July 2013 in Brussels.

PE 474.401 EN 15-07-2013

EU Trademark Regime: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the following proposals, submitted on
27 March 2013: Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
(COM (2013) 161; and Commission proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)
(COM (2013) 162).

PE 508.971 EN 15-07-2013
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Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Improving Mutual Trust"

Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Improving Mutual Trust" (Session II), held on 28 November 2013 in Brussels.

PE 493.023 EN 15-11-2013

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices"

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices" (Session I), held on 28
November 2013 in Brussels.

PE 493.022 EN 15-11-2013

Promoting the Free Movement in the EU by Simplifying the Acceptance of Public
Documents: Cost of Non-Europe Report

Cost of Non Europe Reports are intended to evaluate the possibilities for gains and the
realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and
sectors. In particular, this study analyses the cost for citizens and businesses of the formalities
which are currently necessary in order to make certain public documents acceptable in
different Member States. The study concludes that the abolition of legalisation and Apostille,
the simplified certification of copies and translations, the establishment of multilingual forms
in all official languages concerning birth, death, marriage, registered partnership, and legal
status and representation of a company would greatly reduce the current costs associated with
authenticating national public documents. Citizens and businesses would be able to more
freely exercise their right of free movement and freedom of establishment in another Member
State without facing disproportionate obstacles.

PE 510.980 EN 16-12-2013

Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation
and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU

Five and a half years since its adoption, the Mediation Directive (2008/52/EC) has not yet
solved the ‘EU Mediation Paradox’. Despite its proven and multiple benefits, mediation in
civil and commercial matters is still used in less than 1% of the cases in the EU. This study,
which solicited the views of up to 816 experts from all over Europe, clearly shows that this
disappointing performance results from weak promediation policies, whether legislative or
promotional, in almost all of the 28 Member States. The experts strongly supported a number
of proposed nonlegislative measures that could promote mediation development. But more
fundamentally, the majority view of these experts suggests that introducing a ‘mitigated’
form of mandatory mediation may be the only way to make mediation eventually happens in
the EU. The study therefore proposes two ways to “reboot” the Mediation Directive: amend
it, or, based on the current wording of its Article 1, request that each Member State commit
to, and reach, a simple “balanced relationship target number” between civil litigation and
mediation.

PE 493.042 EN 15-01-2014
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Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected
Member States

This report discusses the legal framework applicable to copyright contracts as well as the
practices in artistic sectors. A careful revision of the copyright provisions, contractual law
principles and case law in 8 Member States is presented together with a more specific
analysis of a set of issues particularly relevant nowadays, such as collective bargaining,
digital exploitation, imbalanced contracts, and reversion rights, among others. A set of
recommendations aiming at improving the level of fairness in copyright contracts is proposed
at the end of the study.

PE 493.041 EN 15-01-2014

Simplifying the Acceptance of Certain Public Documents in the EU: Initial Appraisal of
the Commission´s Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the European Commission's Impact
Assessment (IA) accompanying its proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council on promoting the free movement of citizens and businesses by simplifying the
acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation
(EU) 1024/2012 (COM (2013) 228), which was submitted in April 2013. It analyses whether
the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact Assessment Guidelines, as
well as additional factors identified by Parliament in its Impact Assessment Handbook,
appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the substance of the proposal.

PE 514.079 EN 15-01-2014

National Constitutional Avenues for further EU Integration

This study investigates national constitutional limits to further EU integration and explores
ways to overcome them. It includes an in-depth examination of the constitutional systems of
12 Member States (Croatia, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany,
Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, and the United Kingdom) and a bird’s eye
view of all Member States. EU integration can be advanced by avoiding substantive
constitutional obstacles in various ways. Overcoming the substantive obstacles requires
managing national procedural constitutional hurdles. This is possible to the extent that the
required broad political consensus exists.

PE 493.046 EN 14-02-2014

Possibility and Terms for Applying Brussels I Regulation (Recast) to Extra-European
Disputes

Upon request by the JURI Committee, this study provides an analysis of improvements to
European rules on jurisdiction and enforcement of judgments. It concerns, in particular,
disputes connected to third (non-EU) States by virtue of the domicile of the defendant or as a
result of a connecting factor that the European Union considers as a ground for exclusive
jurisdiction where it points towards the courts of a Member State. In summary, the research is
aimed at determining the external boundaries of the European Union’s jurisdiction.
Moreover, the study explores the possibilities open to the European Union for achieving the
best possible coordination in the exercise of jurisdiction with its economic partners. More
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specifically, a two-step progression is suggested: first, the unilateral introduction of specific
rules of coordination - via the adoption of legislation setting out specific jurisdiction rules for
non-EU disputes – and, secondly, the promotion of international conventions with third
States, so as to coordinate EU and non-EU private international law systems and in order to
attain a higher degree of legal certainty for EU and non-EU litigators.

PE 493.024 EN 14-03-2014

Trade Secrets

This document provides an analysis of the nature of a trade secret, its legal protection and the
European Commission's recent proposal. While protection is afforded under several
jurisdictions, such as EU law, international law, criminal law, civil law, labour law or simply
tort law, no uniform instrument exists. As case law is very important for that kind of a
relatively new concept, some examples from jurisprudence are provided.

PE 493.055 EN 15-04-2014
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ANNEX VII - Members

Members

MEMBERS
Political
groups

Country Mandate within JURI

Baldassarre Raffaele
Vice-Chair from to 14.09.2009 to
30.06.2014

EPP Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Berlinguer Luigi
Coordinator
Vice-Chair from to 16.07.2009 to
29.02.2012

S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Bodu Sebastian Valetin
Vice-Chair from 16.07.2009 to
30.06.2014

EPP Romania 16.07.2009 - 30.06.2014

Castex Françoise
Vice-Chair from 01.03.2012  to
30.06.2014

S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gallo Marielle EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gargani Giuseppe EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna S&D Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Engström Christian Greens Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Häfner Gerald Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Karim Sajjad ECR UK 08.06.2011 - 30.06.2014

Koewius Annette EPP Germany 13.03.2014 - 30.06.2014

Lehne Klaus-Heiner
Chair from 16.07.2009 to 28.02.2014

EPP Germany 16.07.2009 - 28.02.2014

López-Istúriz White Antonio EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Masip Hidalgo Antonio S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Maštálka Jiří EUL/NGL Czech Republic 16.07.2009 - 30.06.2014

Mészáros Alajos EPP Slovakia 16.07.2009 - 30.06.2014

Rapkay Bernhard S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Regner Evelyn
Vice-Chair from 16.07.2009  to
30.06.2014

S&D Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

Speroni Francesco Enrico EFD Italy 16.07.2009 - 02.04.2014

Stoyanov Dimitar NI Bulgaria 16.07.2009 - 30.06.2014

Taylor Rebecca ALDE United Kingdom 14.03.2012 - 30.06.2014

Thein Alexandra ALDE Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wallis Diana ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 31.01.2012

Wieland Rainer EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wikström Cecilia ALDE Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Ziobro Zbigniew EFD Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Zwiefka Tadeusz EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014
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Alternates

ALTERNATES Political
groups

Country Mandate JURI

Albrecht Jan Philip Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Batten Gerard EFD United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Borys Piotr EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Bowles Sharon ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Buşoi Christian Silviu ALDE Romania 08.11.2011 - 30.06.2014

Cavada Jean-Marie EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Cofferati Sergio Gaetano S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Crowley Brian ALDE Ireland 16.07.2009 - 30.06.2014

Hellvig Eduard-Raul ALDE Romania 05.09.2013 - 30.06.2014
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