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TARKISTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- 

ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

1 a kohta (uusi) 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 1 a.  kehottaa tarkistamaan välittömästi 

Euroopan parlamentin, Euroopan 

unionin neuvoston ja Euroopan 

komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 

2012 antamaan julkilausumaan liitettyä 

yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan 

ottaa asianmukaisesti huomioon 

Euroopan parlamentin rooli virastojen 

sijaintia koskevassa 

päätöksentekomenettelyssä ja sen 

valtaoikeudet lainsäätäjänä tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä, ja siksi 

kehottaa ottamaan Euroopan parlamentin 

tiiviisti mukaan tähän 

päätöksentekomenettelyyn; 

 

Tarkistus  2 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

1 b kohta (uusi) 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 1 b.  hyväksyy tämän päätöslauselman 

liitteenä olevan lausumansa; 

Tiedoksi lausuman teksti: 

”Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei sen asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä ole 

otettu asianmukaisesti huomioon menettelyssä, jolla valittiin Euroopan pankkiviranomaisen 

(EPV) uusi kotipaikka.  

 

Euroopan parlamentti muistuttaa valtaoikeuksistaan lainsäätäjänä ja vaatii tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen täyttä noudattamista elinten ja virastojen kotipaikan yhteydessä.  
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Koska parlamentti on unionin ainoa välittömillä vaaleilla valittu toimielin, se on 

demokratiaperiaatteen noudattamisen tärkein takaaja unionissa.  

 

Parlamentti tuomitsee uuden kotipaikan valinnassa noudatetun menettelyn, joka on itse 

asiassa evännyt Euroopan parlamentilta sen valtaoikeudet, koska parlamentti ei käytännössä 

osallistunut menettelyyn. Nyt sen odotetaan kuitenkin yksinkertaisesti vahvistavan uuden 

kotipaikan valinnan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. 

 

Europan parlamentti muistuttaa, että hajautettuja erillisvirastoja koskevaan Euroopan 

parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 

allekirjoittamaan yhteiseen julkilausumaan liitetty yhteinen lähestymistapa ei ole 

oikeudellisesti sitova, kuten julkilausumassa itsessäänkin todetaan, ja siitä sovittiin sen 

kuitenkaan rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa. 

 

Euroopan parlamentti pitää myönteisenä sitä, että viraston uuden kotipaikan valintamenettely 

perustui yhteisessä lähestymistavassa mainittuihin valintaperusteisiin, mutta pitää 

valitettavana sitä, että valinta suoritettiin viime kädessä arpomalla. Euroopan parlamentti 

vaatii siksi uuden kotipaikan valintamenettelyn uudistamista tulevaisuudessa. 

 

Euroopan parlamentti korostaa, että uuden kotipaikan valinnassa noudatettava menettely, joka 

perustuu yhteiseen lähestymistapaan, on luonteeltaan puhtaasti hallitustenvälinen, ja katsoo, 

että pyyntö vahvistaa tehty valinta käyttämällä tavallista lainsäätämisjärjestystä osoittaa 

tämän hallitustenvälisen prosessin ja yhteisömenetelmän välisen kitkan ja sisältää riskin 

yhteisömenetelmän vaarantumisesta.  

 

Lopuksi Euroopan parlamentti haluaa muistuttaa myös, että paremmasta lainsäädännöstä 

13. huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 nämä kolme toimielintä 

sitoutuivat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja muistuttivat perussopimuksiin 

perustavasta molempien lainsäätäjien tasa-arvosta.” 

______________________ 
 1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 13 

artiklan 2 kohdan, 

Perustelu 

Viittaus EU:n toimielinten vastavuoroisen ja vilpittömän yhteistyön velvoitteeseen. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a)  Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 13 artiklan 2 kohta edellyttää 

unionin toimielinten välisten suhteiden 

perustuvan vilpittömään yhteistyöhön, ja 

kukin toimielin toimii sille 

perussopimuksissa annetun toimivallan 

rajoissa sekä niissä määrättyjen 

menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden 

mukaisesti. Euroopan parlamentille on 

annettava kaikki tiedot ja sen on 

osallistuttava täysin tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen kaikkiin 

vaiheisiin. 
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ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 
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