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Euroopan parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu 
Euroopan unionin toimielin.

Euroopan parlamentin 751 jäsentä edustavat EU:n 
500 miljoonaa kansalaista.

Äänestäjät EU:n 28 jäsenvaltiossa valitsevat parlamen
tin jäsenet joka viides vuosi.

Euroopan parlamentin poliittinen ja lainsäädäntötyö on 
20 pysyvän valiokunnan ja kahden alivalio kunnan 
vastuulla. Niistä kukin valitsee itselleen puheen johtajan 
ja enintään neljä varapuheenjohtajaa. 

Vaalikauden alussa parlamentti päättää, mihin valio
kuntaan kukin jäsen kuuluu, hänen ilmaisemansa kiin
nostuksen perusteella. Päätös on tärkeä, sillä se määrää, 
minkä alan asioihin jäsenet edustajantoimessaan ensi
sijaisesti keskittyvät.

Valiokunnilla on tärkeä rooli toimintapolitiikan mää
rittämisessä, sillä ne valmistelevat parlamentin kannat 
muun muassa uusista lainsäädäntöehdotuksista.

Katsaus Euroopan parlamentin 
valiokuntiin

24 kieltä
Euroopan parlamentin jäsenet edustavat kaikkia unionin kansalaisia. Jäsenillä on oikeus 

pitää puheenvuoronsa millä tahansa virallisella kielellä. Parlamentin asiakirjat julkais

taan EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä.

PYSYVIEN 
VALIOKUNTIEN 

TOIMIVALTA
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Euroopan komissio laatii lainsäädäntöehdotuksen ja antaa 

sen Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen vaiheet

Parlamentti työstää lainsäädäntötekstejä pääasiassa kahdenlaisissa 

kokouksissa, valiokuntien kokouksissa ja täysistunnoissa.

Parlamentissa valiokunnat hoitavat perusteellisen 

selvitystyön. Ne tarkastelevat lainsäädäntöehdotuksia, 

esittävät niihin tarkistuksia ja äänestävät niistä kuukau

sittaisissa kokouksissaan. Lopuksi asiasta vastaava 

valiokunta antaa lainsäädäntöehdotuksesta mietinnön 

täysistunnon käsiteltäväksi.

Lainsäädäntöehdotuksen teksti hyväksytään 

täysistunnossa.

Parlamentin ja neuvoston päästyä tekstistä sopimukseen säädös julkais

taan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se saatetaan osaksi jäsenvaltioiden lain 

säädäntöä, ja sitä aletaan soveltaa kaikkiin 

unionin kansalaisiin.
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Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan 
parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat  
tasavertaisia lainsäätäjiä. Tämä menettely kattaa 
monia aloja, kuten talous ja rahaasiat, maahan
muutto, energia, maatalous, kalastus, liikenne, 
ympäristö ja kuluttajansuoja.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat valtaosan 
unionin lainsäädännöstä yhdessä.

EUROOPAN 
PARLAMENTIN  

LAINSÄÄDÄNTÖ
VALTA



Euroopan komission
TALOUSARVIOESITYS

NEUVOSTO
MUUTTAA

TAI

TALOUSARVIO
hyväksytään

Euroopan parlamentti
hyväksyy 

(tai ei tee päätöstä)

TALOUSARVIO
hyväksytään

SOVITTELU

Yhteinen tekstiEi yhteistä tekstiä

TALOUSARVIOESITYSTÄ ei hyväksytä
Komissio antaa uuden talousarvioesityksen

Euroopan parlamentti 
hyväksyy tarkistuksia

(jäsenten enemmistöllä)

Jos neuvosto hyväksyy 
parlamentin tarkistukset 

10 päivän kuluessa

21 päivän kuluessa

Neuvosto hyväksyy
Parlamentti hylkää

Neuvosto ja 
parlamentti hylkäävät

Neuvosto hylkää
Parlamentti hyväksyy

Neuvosto ja parlamentti 
hyväksyvät tai eivät 

tee päätöstä

14 päivän kuluessa

Parlamentti voi 14 päivän kuluessa 
hyväksyä tarkistuksensa erityisellä 

enemmistöllä (parlamentin 
jäsenten ja annettujen äänten 

kolmen viidesosan enemmistö)
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Talousarviomenettely
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Lissabonin sopimuksen voimaantulo lisäsi Euroopan parlamentin budjetti
valtaa. Nyt parlamentti päättää Euroopan unionin koko vuosibudjetista 
yhdessä EU:n neuvoston kanssa. Parlamentilla on kuitenkin asiassa viimeinen 
sana.

Ulkopolitiikassa ja ihmisoikeuksien alalla parlamentilla on myös tärkeä 
rooli. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja kuulee 
sitä säännöllisesti EU:n yhteisen ulko, turvallisuus ja puolustuspolitiikan pää
linjoista ja perustavista valinnoista.

EU:n laajentuminen sekä kauppasopimusten ja muiden kansainvälisten  
sopimusten tekeminen EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa edellyttävät  
parlamentin hyväksyntää. Nämä asiat valmistellaan valiokunnissa.

Parlamentin jäsenet käyttävät huomattavasti energiaa edistääkseen ihmis
oikeuksia ja demokraattisia arvoja ympäri maailmaa. Alan toiminta huipentuu 
vuosittain mielipiteenvapauden Saharovpalkinnon myöntämiseen.
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Joka kuukaudesta on varattu yhdestä kahteen viikkoa 
valiokuntatyöhön. Valiokuntien kokouksissa parlamen
tin jäsenet käsittelevät lainsäädäntöön ja muuhun kuin 
lainsäädäntöön liittyviä mietintöjä, esittävät tarkistuksia 
ja äänestävät niistä sekä keskustelevat neuvoston kanssa 
käytyjen neuvottelujen tuloksista.

Valiokunnat ottavat aktiivisesti osaa lainsäädäntö
ohjelman laadintaan esimerkiksi ilmaisemalla komis
siolle näkemyksensä ennen kuin se hyväksyy vuotuisen 
työohjelmansa. Ne osallistuvat merkittävällä tavalla 
EU:n toiminnan valvontaan, kun ne seuraavat unionin  
talousarviomäärärahojen käyttöä ja sen hyväksymän  
lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten asian
mukaista täytäntöönpanoa.

Valiokunnat järjestävät kuulemisia asiantuntijoiden 
kanssa ja seuraavat muiden EU:n toimielinten ja elinten 
toimintaa. Ennen kuin uusi Euroopan komissio voidaan 
valita, kutakin komission jäsenehdokasta haastatellaan 
niissä parlamentin valiokunnissa, jotka käsittelevät 
kyseisen komission jäsenen vastuualueeseen tulevia 
asioita.

KOKOUSKALENTERI
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Valiokunta nimittää jokaista käsiteltävää asiaa varten 
jäsentensä keskuudesta esittelijän  johtamaan  
päätöksentekoprosessia, jonka päätteeksi hyväksytään 
parlamentin kanta asiaan.

Esittelijän laatimaa mietintöluonnosta muutetaan, 
jos jäsenet ovat esittäneet siihen tarkistuksia ja ne  
hyväksytään. Mietintöluonnoksen alkuperäisestä 
tekstistä ja siihen esitetyistä tarkistuksista, poliittisten 
ryhmien keskenään sopimat kompromissitarkistukset 
mukaan lukien, äänestetään valiokunnan kokouksessa. 
Valiokunnan hyväksymä mietintö annetaan sen jälkeen 
täysistunnon hyväksyttäväksi.
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Kokousten suoratoisto internetissä
Valiokunnat kokoontuvat Brysselissä, yleensä kerran tai kaksi 
kuussa. Kokoukset ovat julkisia. Valtaosa kokouksista välite
tään suorana lähetyksenä internetissä. Kokoustallenteet ovat 
saatavilla myös tilausvideona (VOD).

KAIKKI SUORAT LÄHETYKSET: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/EP-LIVE/FI

Parlamentti voi asettaa tutkintavaliokuntia ja erityis
valiokuntia. Se on asettanut muun muassa veropäätök
siä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan saman
kaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan 
sekä järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahan
pesua käsittelevän erityisvaliokunnan.

Valiokuntien koko vaihtelee selvästi, oikeudellisten 
asioiden ja perussopimus, työjärjestysja toimielin
asioiden valiokuntien 25 jäsenestä ulkoasiainvaliokun
nan 73 jäseneen vaalikaudella 2014–2019. Valiokuntien 
kokoonpano vastaa aina poliittisten ryhmien valtasuh
teita koko parlamentissa.

Euroopan parlamentti on edellä
kävijä avoimuuden ja julkisuu
den edistämisessä. Valiokuntien 
kokoukset lähetetään suora
toistona parlamentin verkko
sivustolla, ja ne löytyvät sieltä 
myös myöhempää katselua 
varten.

EP TV

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi
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Asiantuntija-apu
Parlamentin eri tutkimusyksiköt, esimerkiksi ns. politiikka
yksiköt, antavat valiokunnille riippumatonta neuvontaa ja 
tuottavat niiden käyttöön tietoaineistoa (tutkimuksia, katsauk
sia, selvityksiä ja muita asiakirjoja). 

Parlamentin järjestämissä seminaareissa ja paneelikeskuste
luissa jäsenet voivat tavata parlamenttityöhön liittyvien tai 
ajankohtaisten asioiden asiantuntijoita, esittää heille kysymyk
siä ja keskustella heidän kanssaan. 

KAIKKI TIETOAINEISTOT: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SUPPORTING-ANALYSES

Faktatietoja  
Euroopan unionista

Faktatiedoissa esitetään selkeästi ja ytimekkäästi yleistiedot 
EU:n toimielimistä ja politiikoista sekä parlamentin roolista 
niiden kehittämisessä.

KAIKKI SUORAT LÄHETYKSET: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/FACTSHEETS/FI

TIETOAINEISTOT

FAKTATIETOJA
JULKAISU

http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/supporting-analyses.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
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Valiokunnat ja 
alivaliokunnat

Ulkoasiainvaliokunta

Ihmisoikeuksien 
alivaliokunta

Turvallisuus ja puolustus
politiikan alivaliokunta

Kehitysvaliokunta

Kansainvälisen kaupan 
valiokunta

Budjettivaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta

Talous ja rahaasioiden 
valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta

Teollisuus, tutkimus ja 
energiavaliokunta

Sisämarkkina ja 
kuluttajansuojavaliokunta

Liikenne ja matkailuvaliokunta

Aluekehitysvaliokunta

Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunta

Kalatalousvaliokunta

Kulttuuri ja koulutusvaliokunta

Oikeudellisten asioiden 
valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä 
oikeus ja sisäasioiden valiokunta

Perussopimus, työjärjestys ja 
toimielinasioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasaarvon 
valiokunta

Vetoomusvaliokunta
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KAIKKI  
VALIOKUNNAT





Kieliversiot

Julkaisu on saatavana bulgarian, englannin (alkuperäisversio), espanjan, hollannin, italian, 
kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, 
slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä.

Tietoja julkaisijasta

Julkaisun laatija: Euroopan parlamentti
Vastaava yksikkö: Toimitustyön ja viestinnän koordinointiyksikkö
        editorialsecretariat@ep.europa.eu

Käsikirjoitus valmistui

tammikuussa 2016

Vastuuvapauslauseke

Tässä asiakirjassa ilmaistut kannat eivät välttämättä vastaa Euroopan parlamentin virallista 
kantaa. Tekstin jäljentäminen ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, 
kunhan lähde mainitaan ja julkaisijalle ilmoitetaan asiasta etukäteen ja toimitetaan 
näytekappale.
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Lisätietoja valiokunnista: 
www.europarl.europa.eu/committees/fi

VALIOKUNTATYÖN 
KOHOKOHTIA

FI

http://www.europarl.europa.eu/committees/fi

