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Symbolien selitys: 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön 

tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja 

täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien 

varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen 

parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset 

(08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)) 

(Hyväksyntä) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (08112/2016), 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

329 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön 

(C8-0184/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklassa ja Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 326 ja 327 artiklassa vahvistetut edellytykset, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 85 artiklan ja 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja 

kolmannen alakohdan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen (A8-0192/2016), 

1. antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään 

yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten 

tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten 

parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen 

parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 
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LYHYET PERUSTELUT 

Päätös turvautua tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia 

sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät 

kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että 

rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, syntyi sen jälkeen, kun 

neuvottelut kaikkien jäsenvaltioiden sovun aikaansaamiseksi komission vuonna 2011 

tekemistä alkuperäisistä ehdotuksista olivat jumiutuneet. 

Perheoikeuden alallahan neuvosto hyväksyy lainsäädäntöehdotukset yksimielisesti ja 

kuultuaan parlamenttia. Parlamentti antoi vuonna 2013 puoltavan lausunnon vuonna 2011 

esitetyistä säädösluonnoksista, mutta vuoden 2015 lopussa oli selvää, että kaikki jäsenvaltiot 

eivät voineet hyväksyä ehdotuksia. 

Tiiviimpää yhteistyötä jouduttiin siis käyttämään tilanteen ratkaisuna, koska 23 jäsenvaltiota 

olivat periaatteessa valmiita hyväksymään nämä kaksi säädöstä. Komissio laatikin vuoden 

2016 alussa uudet säädösehdotukset tiiviimmän yhteistyön menettelyn puitteissa. Ehdotusten 

sisältö perustuu aiempaan kompromissiin. Tiiviimmän yhteistyön täytyy täyttää useampia 

ehtoja:  

 olla vasta viimeinen keino, kun todetaan, ettei koko unioni voi saavuttaa tälle 

yhteistyölle asetettuja tavoitteita kohtuullisessa ajassa, ja edellyttäen, että vähintään 

yhdeksän jäsenvaltiota osallistuu yhteistyöhön 

 kunnioittaa unionin perussopimuksia ja oikeutta sekä sen ulkopuolelle jäävien 

jäsenvaltioiden toimivaltaa, oikeuksia ja velvoitteita 

 edistää unionin tavoitteiden saavuttamista, sen etujen suojaamista ja 

yhdentymiskehityksen vahvistamista 

 ei saa haitata sisämarkkinoita eikä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta eikä myöskään luoda esteitä eikä aiheuttaa syrjintää jäsenvaltioiden 

välisessä kaupankäynnissä eikä vääristää niiden välistä kilpailua. 

Tässä tapauksessa on selvää, että ehdot täyttyvät. Valinta tehtiin viimeisenä keinona. 

Hyväksyttävät säädökset eivät vahingoita ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden oikeuksia 

eivätkä vaikuta sisämarkkinoihin. Kansainvälisten parien varallisuussuhteita käsittelevää 

oikeusalaa koskeva tiiviimpi yhteistyö on selvästi unionin tavoitteiden ja sen kansalaisten 

etujen mukaista. 

Tässä suosituksessa ehdotetaankin, että parlamentti hyväksyy tiiviimmän yhteistyön alalla. 

Koska tämä päätös on vain menettelyllinen, lukijaa pyydetään konsultoimaan sisällön osalta 

näistä kahdesta asetusehdotuksesta laadittuja mietintöjä. 
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