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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin harjoittamaa komission poliittista valvontaa 
koskevat perussopimusten määräykset ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 14, 17 ja 25 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 121, 159, 161, 175, 190, 225, 226, 230, 233, 234, 249, 290, 291, 
319 ja 325 artiklan,

– ottaa huomioon SEU-sopimuksen 17 artiklan, jolla komission tehtäväksi annetaan 
unionin yleisen edun edistäminen ja yksinoikeus aloitteiden tekemiseen tätä tarkoitusta 
varten,

– ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 
välisistä suhteista,

– ottaa huomioon parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen 
vuodelta 2016 sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 
ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen vuodelta 2013,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia1,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista2,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2018 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja 
komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta ja erityisesti sen 

1 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 215.
2 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 201.



2 ja 8 kohdan, jossa vahvistetaan, että kärkiehdokasmenettely muodostuu onnistuneesta 
perustuslaillisesta ja poliittisesta käytännöstä, joka heijastaa perussopimuksissa 
vahvistettua toimielinten välistä tasapainoa1,

– ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2014 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden 
käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY kumoamisesta2 sekä 
käynnissä olevat toimielinten väliset neuvottelut,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen kertomuksen kokouksista ja asiakirjojen 
tarkastuksesta – yhteiset kanteluasiat 488/2018/KR ja 514/2018/KR komission uuden 
pääsihteerin nimittämisestä – ja oikeusasiamiehen kyseisiä tapauksia koskevat 
suositukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen, 52 artikla mukaan luettuna, sekä valiokunta-aloitteisten 
mietintöjen laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn 
puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A8-0033/2019),

A. ottaa huomioon, että perussopimuksissa vahvistettu unionin toimielinjärjestelmä antaa 
parlamentille unionin lainsäädäntöelimenä vastuun komission poliittisesta valvonnasta;

B. ottaa huomioon, että parlamentilla on käytettävissään joukko välineitä, joilla se voi 
vaatia komissiota vastuuseen, kuten epäluottamuslause (SEU:n 17 artikla ja SEUT:n 
234 artikla), mahdollisuus pyytää komission puheenjohtajaa peruuttamaan 
luottamuksensa komission yksittäiseen jäseneen (parlamentin työjärjestyksen 
118 artiklan 10 kohta), tutkintaoikeus (SEUT:n 226 artikla), delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskeva valvonta (SEUT:n 290 ja 291 artikla), oikeus esittää 
suullisia ja kirjallisia kysymyksiä (SEUT:n 230 artiklan 2 kohta), ja oikeus nostaa 
komissiota vastaan kanne säädöksen laillisuuden tutkimiseksi (SEUT:n 263 artikla) tai 
jos komissio on laiminlyönyt toiminnan;

C. ottaa huomioon, että näiden välineiden lisäksi parlamentilla on käytössään useita 
ohjaavan valvonnan välineitä, joiden avulla se voi ennakoivasti muokata unionin 
poliittista ohjelmaa;

D. toteaa, että talousarvio on Euroopan unionin tärkein väline, jonka avulla se saavuttaa 
tavoitteensa ja toteuttaa strategiansa, ja sen vuoksi talousarvion valvonta on 
äärimmäisen tärkeää;

E. toteaa, että kärkiehdokasmenettely heijastaa merkittävästi toimielinten tasapainoa 
parlamentin ja komission välillä ja on siten vahvistanut näiden kahden toimielimen 
välistä yhteyttä ja että tämä on lisännyt komission politisoitumista, minkä vuoksi 
parlamentin olisi valvottava tarkemmin sen toimia toimeenpanevana elimenä;

F. ottaa huomioon, että SEU:n 17 artiklan mukaisesti parlamentti valitsee komission 
puheenjohtajan EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten ehdotuksesta ottaen huomioon 
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Euroopan parlamentin vaalien tuloksen ja parlamentin kuulemiset; ottaa huomioon, että 
SEU:n 17 artiklassa määrätään myös, että olisi noudatettava samaa menettelyä siinä 
tapauksessa, että parlamentti hylkää ehdotetun ehdokkaan, mukaan luettuna parlamentin 
kuuleminen;

G. ottaa huomioon, että kaikki komission jäsenehdokkaat kutsutaan ennen komission 
jäsenten kollegion nimittämistä parlamenttiin kuulemiseen ja että parlamentti voi 
toimikautensa aikana tarkastella sitoumuksia ja painopisteitä, joita komission 
jäsenehdokkaat esittivät kuulemisissaan ennen nimittämistä, ja myös arvioida, 
täyttävätkö heidän henkilökohtaiset taustansa viran edellyttämät vaatimukset;

H. ottaa huomioon, että parlamentilla on perussopimusten mukaan oikeus äänestää 
epäluottamuslause-esityksestä koko komissiota vastaan mutta se ei voi peruuttaa 
luottamustaan yksittäiseen komission jäseneen;

I. toteaa, että vaikka komission jäsenten kollegio on kollektiivisesti vastuussa, parlamentin 
olisi varmistettava kunkin komission jäsenen työskentelyn tehokas poliittinen valvonta;

J. ottaa huomioon, että komission uuden pääsihteerin äskettäinen nimittäminen on 
herättänyt vakavaa huolta komission johtavien virkamiesten asemasta ja poliittisesta 
vaikutusvallasta;

K. ottaa huomioon, että komission pääsihteerin nimittämisessä olisi noudatettava uutta 
sääntöjen mukaista menettelyä, kun nimitetään komission uusi puheenjohtaja ja uudet 
komission jäsenet vuonna 2019;

L. ottaa huomioon, että komissiolla on perussopimuksiin pohjautuvat velvoitteet raportoida 
säännöllisesti parlamentille: vuosittain yleiskertomus unionin toiminnasta (SEUT:n 
249 artikla); kolmen vuoden välein syrjimättömyyttä ja unionin kansalaisuutta 
koskevien määräysten täytäntöönpanosta (SEUT:n 25 artikla); talouspolitiikan 
monenvälisen valvonnan tuloksista (SEUT:n 121 artiklan 5 kohta); kolmen vuoden 
välein sosiaalisten olojen kehityksestä (SEUT:n 159 ja 161 artikla); kolmen vuoden 
välein taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen lähentymisen edistymisestä (SEUT:n 
175 artikla); vuosittain unionin tutkimustoiminnasta (SEUT:n 190 artikla); vuosittain 
petostentorjunnasta (SEUT:n 325 artikla) sekä käytäessä neuvotteluja kolmansien 
maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa (SEUT:n 207 artikla);

M. ottaa lisäksi huomioon, että sekundaarilainsäädännön osalta komissiota kehotetaan 
tarkastelemaan ja arvioimaan eri direktiivejä ja asetuksia ja raportoimaan 
havainnoistaan;

N. toteaa, että Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn 
puitesopimuksen hyväksymisen myötä parlamentti on saanut enemmän painoarvoa 
vuosittain komission työohjelmassa esitettävän lainsäädäntöohjelman muotoilussa;

O. toteaa, että Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen parlamentista on tullut 
todellinen budjettivallan toinen käyttäjä ja se vastaa vastuuvapauden myöntämisestä 
komissiolle unionin talousarvion toteuttamisesta;

P. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan parlamentti on lisännyt 
vaikutusvaltaansa EU:n ulkopolitiikan valvonnan suhteen siten, että kansainvälisten 
sopimusten tekeminen edellyttää parlamentin hyväksyntää ja komission on sen vuoksi 



tiedotettava sille välittömästi ja täysimääräisesti kaikista kansainvälisiä sopimuksia 
koskevien neuvottelujen vaiheista (SEUT:n 218 artikla, SEU:n 50 artikla);

Q. katsoo, että olosuhteet, joiden mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa on käyty 
neuvotteluja sen Euroopan unionista eroamisesta, ovat olleet esimerkillisiä avoimuuden 
ja parlamentin osallistumisen osalta;

R. ottaa huomioon, että parlamentin valvontaoikeuksien laajuudessa on suuri ero 
delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten välillä; toteaa, että delegoitujen 
säädösten tapauksessa parlamentilla on veto-oikeus ja/tai oikeus peruuttaa säädösvallan 
siirto, mutta täytäntöönpanosäädösten tapauksessa sen osallistuminen on paljon 
vähäisempää;

S. ottaa huomioon, että unionin nykyinen toimielinrakenne ja toimeenpanevan elimen 
täsmällisen määritelmän puuttuminen perussopimuksissa tekevät EU:n 
toimeenpanevasta elimestä käsitteenä monimutkaisen ja aiheuttavat sen, että 
toimeenpanovalta on hajallaan unionin, kansallisella ja alueellisella tasolla;

T. katsoo, että on tarpeen tiivistää Euroopan parlamentin ja kansallisten ja alueellisten 
parlamenttien välistä yhteistyötä niiden perustuslaillisten valtuuksien ja SEU:n 
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta voidaan käsitellä toimeenpanovallan 
parlamentaarista valvontaa, kun on kyse unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta;

U. ottaa huomioon, että parlamentin avoimuus ja vahva osallistuminen Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa käytäviin neuvotteluihin on vaikuttanut myönteisesti niiden 
tuloksiin ja luonut luottamuksen ja yhtenäisyyden ilmapiirin ja että sen olisi siksi 
toimittava inspiraation lähteenä tuleville kansainvälisille neuvottelukäytännöille;

Keskeiset päätelmät

1. toteaa, että unionin elinten valvonta on yksi Euroopan parlamentin keskeisistä tehtävistä 
ja että komission vastuuvelvollisuus parlamentille on perusperiaatteena unionin 
toiminnassa sekä sisäisessä demokraattisessa valvonnassa;

2. katsoo, että parlamentti ei hyödynnä täysimääräisesti kaikkia toimeenpanevan elimen 
valvontaa koskevia välineitä ja että tämä johtuu monista syistä, joista jotkut selittyvät 
unionin toimielinrakenteella ja toiset esimerkiksi johtuvat toimielinten muuttuvasta 
dynamiikasta, ja toteaa, että tästä syystä joitakin välineitä on vaikea soveltaa tai ne eivät 
ole riittävän tehokkaita;

3. antaa tunnustusta kärkiehdokasmenettelyn tarjoamille mahdollisuuksille ja 
onnistuneelle täytäntöönpanolle, sillä siinä kaikilla unionin kansalaisilla on suora 
sananvalta komission puheenjohtajan valinnassa, koska he voivat antaa äänen listalle, 
jonka kärjessä heidän suosikkiehdokkaansa on; kannattaa siksi vahvasti tämän 
käytännön jatkamista tulevissa EU-vaaleissa ja kannustaa kaikkia poliittisia voimia 
osallistumaan tähän prosessiin;

4. muistuttaa, että parlamentin ja komission välille kärkiehdokasmenettelyn tuloksena 
syntynyt lujempi poliittinen yhteys ei saisi johtaa siihen, että parlamentti löyhentää 
komission valvontaa;

5. muistuttaa, että perussopimuksissa määrätyn kynnysarvon epäluottamuslauseen 
esittämiseksi olisi turvattava tämän välineen tehokas käyttö vakavissa tapauksissa; 



toteaa, että kuten useimmissa parlamentaarisissa demokratioissa epäluottamuslauseen 
mahdollisuus toimii lähinnä pelotteena; ehdottaa kuitenkin perussopimuksen tulevan 
muuttamisen yhteydessä, että tutkitaan tai tarkastellaan mahdollisuuksia alentaa 
kynnysarvoa harkitusti samalla, kun säilytetään perussopimuksissa määrätty 
toimielinten välinen tasapaino;

6. huomauttaa, että komission politisoituminen on suoraa seurausta Lissabonin 
sopimuksen mukanaan tuomista muutoksista; panee merkille, että näihin muutoksiin 
eivät sisältyneet sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat yksittäisten komission 
jäsenten asettaminen vastuuseen;

7. pitää erittäin valitettavana, että oikeusasiamiehen mukaan komissio ei ole noudattanut 
asiaa koskevien sääntöjen kirjainta eikä henkeä, kun se nimittää pääsihteerin;

8. huomauttaa, että unionin toimeenpanevaa elintä ei ole määritelty selkeästi 
perussopimuksissa ja toimeenpaneva elin vaihtelee politiikanalan mukaan riippuen siitä, 
katsotaanko alan kuuluvan jaettuun toimivaltaan vai unionin yksinomaiseen 
toimivaltaan;

9. katsoo, että tarvitaan aidosti kaksikamarinen lainsäädäntöjärjestelmä, johon osallistuvat 
neuvosto ja parlamentti ja jossa komissio toimii toimeenpanevana elimenä;

10. huomauttaa, että parlamentin tehtävää valvoa toimeenpanevaa elintä täydentävät 
kansallisten parlamenttien vastaavat valtuudet valvoa niiden omia toimeenpanevia 
elimiä EU-asioita käsiteltäessä; katsoo, että tällainen vastuunalaisuus on kansallisten 
parlamenttien roolin kulmakivi Euroopan unionissa;

11. katsoo, että parlamentin on ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta valvoa toimeenpanevaa 
elintä SEU:n 14 artiklan mukaisesti, sillä ei ole vahvistettu selkeää luetteloa unionin 
toimivaltaan kuuluvista asioista ja politiikoista ja toimivalta jakautuu monille tasoille 
unionin, kansallisten ja alueellisten toimeenpanevien elinten kesken;

12. palauttaa mieliin, että perussopimuksissa ei anneta Eurooppa-neuvostolle mitään 
lainsäädännöllisiä tehtäviä eikä oikeutta lainsäädäntöaloitteen tekemiseen; on huolissaan 
siitä, että viime vuosina Eurooppa-neuvosto on perussopimusten ja niiden hengen 
vastaisesti tehnyt useita tärkeitä poliittisia päätöksiä aloilla, joista ei määrätä 
perussopimuksessa, ja näin ollen käytännössä sulkenut kyseiset päätökset parlamentin 
valvonnan ulkopuolelle ja heikentänyt demokraattista vastuuvelvollisuutta, joka on 
keskeisen tärkeä tällaisten unionin politiikkojen kohdalla;

13. muistuttaa, että perussopimuksessa taataan parlamentille huomattavat valtuudet 
poliittiseen valvontaan vuosittaisten talousarvio- ja vastuuvapausmenettelyjen kautta;

14. muistuttaa, että vastuuvapausmenettely on vuotuinen poliittinen menettely, jonka avulla 
varmistetaan, että jälkikäteen voidaan demokraattisesti valvoa, miten komissio panee 
täytäntöön sen vastuulla olevaa Euroopan unionin talousarviota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa;

15. toteaa, että vastuuvapausmenettely on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, joka on 
vaikuttanut unionin talousarviojärjestelmän myönteiseen kehitykseen, varainhoitoon, 
asialistan muotoutumiseen sekä siihen, miten unionin politiikkaa määritellään ja 
pannaan täytäntöön, ja se on samalla lisännyt parlamentin poliittista vaikutusvaltaa;



16. korostaa, että SEUT:n 318 artiklalla lisätään talousarvion vastuuvapautta koskevaan 
työkaluvalikoimaan uusi väline: saavutettuihin tuloksiin perustuva unionin varoja 
koskeva arviointi;

17. panee huolestuneena merkille, että mitään todellisia oikeudellisia seuraamuksia ei ole 
käytettävissä, jos parlamentti päättää olla myöntämättä komissiolle vastuuvapautta; 
katsoo kuitenkin, että vastuuvapauden epääminen on vahva poliittinen signaali, koska se 
osoittaa, että parlamentti ei ole riittävän vakuuttunut komission vastuullisuudesta, minkä 
vuoksi komission ei pitäisi jättää reagoimatta siihen, vaan sen olisi ryhdyttävä 
määrätietoisiin jatkotoimiin tilanteen korjaamiseksi;

18. pitää valitettavana, että koska neuvosto ei tehnyt vilpitöntä yhteistyötä, ei ole 
mahdollista tarkastella neuvoston talousarviota parlamentin talousarvion vastuuvapautta 
koskevan institutionaalisen käytännön avulla ja että tämä tilanne merkitsee 
perussopimuksen velvoitteiden vakavaa noudattamatta jättämistä, sillä niissä määrätään, 
että parlamentin on valvottava unionin koko talousarviota;

19. ehdottaa, että parlamentin talousarvion valvontavallan laajentamiseksi unionin koko 
talousarvioon olisi käynnistettävä neuvottelut neuvoston, komission ja parlamentin 
välillä, jotta varmistetaan, että parlamentilla on oikeus saada tietoja siitä, miten 
neuvosto toteuttaa talousarviota joko suoraan tai komission välityksellä, ja että neuvosto 
vastaa parlamentin esittämiin kirjallisiin kysymyksiin sekä osallistuu 
kuulemistilaisuuksiin ja keskusteluihin talousarvionsa toteuttamisesta; katsoo, että jos 
neuvottelut epäonnistuvat, parlamentin olisi myönnettävä vastuuvapaus ainoastaan 
komissiolle ja sisällytettävä yleiseen vastuuvapausmenettelyyn unionin eri toimielimiä, 
elimiä ja virastoja koskevat erilliset päätöslauselmat, ja varmistettava näin, että mitään 
EU:n talousarvion osiota ei toteuteta ilman asianmukaista valvontaa;

20. muistuttaa, että toimielimet eivät ole vielä täyttäneet lupaustaan vahvistaa kriteereitä 
delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten käytön väliselle rajanvedolle, vaikka 
paremmasta lainsäädännöstä tehty toimielinten välinen sopimus onkin lisännyt 
delegoitujen säädösten menettelyn avoimuutta;

21. muistuttaa, että varainhoitoasetuksen 247 artiklan mukaan komissio toimittaa 
parlamentille viimeistään seuraavan varainhoitovuoden heinäkuun 31. päivänä 
integroidut talous- ja vastuuvelvollisuuskertomukset, joihin sisältyvät muun muassa 
lopullinen konsolidoitu tilinpäätös, vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus sekä 
SEUT:n 318 artiklassa tarkoitettu saavutettuihin tuloksiin perustuva unionin varoja 
koskeva arviointi; korostaa, että vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen olisi 
sisällyttävä arvio kaikista ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä, joita on 
toteutettu korruptiolle ja eturistiriidoille alttiin rahoituksen suhteen;

Suositukset

22. ehdottaa, että välineet, joilla komissio asetetaan vastuuseen, ja ohjaavan valvonnan 
välineet, olisi yhdistettävä, jotta voitaisiin maksimoida niiden tehokkuus;

23. painottaa, että parlamentin lainsäädäntövalta ja valvontaoikeudet on taattava ja niitä on 
lujitettava ja vahvistettava, esimerkiksi tekemällä toimielinten välisiä sopimuksia ja 
siten, että komissio käyttää asiaankuuluvaa oikeusperustaa;



24. katsoo, että parlamentin olisi uudistettava työskentelytapojaan, jotta se voisi lujittaa 
komission poliittista valvontaa;

25. kehottaa komissiota ottamaan vakavammin huomioon parlamentin SEUT:n 225 artiklan 
mukaisesti tekemät lainsäädäntöaloitteet; kehottaa komission seuraavaa puheenjohtajaa 
sitoutumaan tähän tavoitteeseen ja pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
kärkiehdokkaiden lausuntoja; toivoo, että useammat aloitteet johtaisivat 
säädösehdotuksiin; muistuttaa, että paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 10 artiklan mukaisesti komissio on sitoutunut käsittelemään ripeästi 
ja yksityiskohtaisesti pyynnöt ehdotuksista unionin säädöksiksi;

26. kiittää komissiota siitä, että se on toteuttanut positiivisia jatkotoimia parlamentin 
suositusten johdosta, jotka se esitti Euroopan unionin toiminnan parantamisesta 
hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia 16. helmikuuta 2017 
antamassaan päätöslauselmassa;

27. muistuttaa, että vaikka parlamentilla ei ole nykyisten perussopimusten mukaan virallista 
lainsäädäntöaloiteoikeutta, olisi harkittava vakavasti mahdollisuutta antaa parlamentille 
lainsäädäntöaloiteoikeus perussopimusten seuraavan muutoksen yhteydessä;

28. kannustaa kansallisia parlamentteja vaihtamaan parlamentaarisen valvonnan parhaita 
käytäntöjä, kuten järjestämään säännöllisesti keskusteluja ministerien ja eri valiokuntien 
välillä kansallisissa parlamenteissa ennen neuvoston kokouksia ja niiden jälkeen sekä 
komission jäsenten kanssa sopivassa ympäristössä ja sopivin määräajoin, ja kehottaa 
järjestämään kokouksia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä; 
kannattaa toimielinten virkamiesten ja poliittisten ryhmien henkilöstön säännöllisiä 
keskusteluja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien, alueiden komitean ja 
sellaisten jäsenvaltioiden alueiden hallintojen välillä, joilla on lainsäädäntövaltaa;

29. katsoo, että vuosittain järjestettävä Eurooppa-viikko mahdollistaisi sen, että parlamentin 
ja komission jäsenet ja erityisesti klustereista vastaavat varapuheenjohtajat voivat käydä 
kaikissa kansallisissa parlamenteissa keskustelemassa unionin agendasta yhdessä 
parlamentin omien jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ja selittää sitä; 
katsoo, että tämä aloite voisi vahvistaa Lissabonin sopimuksessa edellytettyä komission 
demokraattista vastuuvelvollisuutta;

30. kehottaa parlamenttia vahvistamaan valmiuksiaan valvoa delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten laatimista ja täytäntöönpanoa;

31. suhtautuu myönteisesti kolmen toimielimen tällä hetkellä toteuttamiin toimiin selkeiden 
perusteiden vahvistamiseksi delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten 
käytölle; vaatii, että näitä kriteerejä sovelletaan mahdollisimman nopeasti;

32. kannustaa kansallisia parlamentteja ja tarvittaessa alueellisia parlamentteja lisäämään 
valmiuksiaan valvoa toimeenpanevia elimiään tehtäessä päätöksiä tai esitettäessä 
asetusehdotuksia unionin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi tai säädösvallan 
siirtämiseksi;

33. pitää välttämättömänä, että perussopimusten tulevan muuttamisen yhteydessä 
parannetaan välineitä, joiden mukaisesti yksittäiset komission jäsenet voidaan saattaa 
vastuuseen parlamentille koko toimikautensa ajan, sekä toteaa, että tämä määräys 



sisältyy rajoitetusti jo Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista 
tehtyyn puitesopimukseen;

34. kehottaa komissiota ja neuvostoa reilun yhteistyön periaatteen mukaisesti käymään 
poliittista vuoropuhelua parlamentin ehdotuksesta asetukseksi tutkintaoikeudesta, jotta 
parlamentti saisi tehokkaat valtuudet käyttää tätä parlamentin perusvälinettä 
toimeenpanevan elimen valvomiseksi, mikä on ehdottoman välttämätöntä maailman 
kaikissa parlamentaarisissa järjestelmissä;

35. on vakuuttunut parlamentin esittämien kysymysten hyödyllisyydestä valvonnan 
välineenä; pitää sen vuoksi tarpeellisena arvioida perusteellisesti komission jäsenten 
kysymyksiin antamien vastausten laatua sekä jäsenten esittämien kysymysten määrää ja 
laatua;

36. katsoo, että kyselytunti on tärkeä osa toimeenpanevan elimen parlamentaarista 
valvontaa; pyytää puheenjohtajakokousta palauttamaan kyselytunnin täysistunnon 
esityslistalle työjärjestyksen 129 artiklan mukaisesti;

37. kehottaa jälleen komissiota tarkistamaan komission pääsihteerin, pääjohtajien ja 
johtajien nimittämistä koskevia hallinnollisia menettelyjään, jotta voidaan täysin 
varmistaa parhaiden ehdokkaiden valinta siten, että noudatetaan suurinta mahdollista 
avoimuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia;

°

° °

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja alueiden komitealle.


