Selitykset
HETKINEN,
HYVÄT
TOIMITTAJAT!
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Strasbourg
Strasbourg on Euroopan parlamentin päämaja.

Euroopan unioni
Euroopan unioni on yhä läheisempi Euroopan kansojen välinen liitto. Unionin
jäsenvaltioiden liput liehuvat Strasbourgissa. Jäsenvaltioita on nykyisin 15
(vuonna 2004 enemmän) ja ne päättävät yhteisestä politiikasta ja toiminnasta,
silloin kun yhdessä voidaan saada parempia tuloksia kuin kukin maa yksinään.

kaikki ratkeaa
tänään
täysistunnossa
…

…jos en saa
kollegoitani vakuuttuneiksi, parlamentti
jättää käyttämättä
poikkeuksellisen
tilaisuuden toimia
ympäristöalalla.

Täysistunto
Parlamentti kokoontuu säännöllisesti täysistuntoon.Viikon mittaisia
istuntojaksoja on vuodessa 12 Strasbourgissa, ja näiden lisäksi pidetään
lyhyempiä istuntojaksoja Brysselissä.Täysistuntoihin voivat osallistua kaikki
jäsenet. Sen sijaan kun parlamentin valiokunta kokoontuu, mukana ovat
yleensä vain kyseisen valiokunnan jäsenet.

”Jos en saa kollegoitani vakuuttuneiksi, parlamentti jättää
käyttämättä poikkeuksellisen tilaisuuden toimia
ympäristöalalla.”
Joka viides vuosi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset valitsevat
yleisillä vaaleilla jäseniä Euroopan parlamenttiin, jota Irina Vega kutsuu
yksinkertaisesti ”parlamentiksi”. Euroopan parlamentissa on nykyisin
626 jäsentä.
Ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät yhdessä ympäristöä
koskevista ”eurooppalaisista laeista”.Vesipolitiikan direktiivin käsittelyssä
sovellettiin yhteispäätösmenettelyä.

Alex
Euroopan parlamentin jäsenillä on avustajia. Alex on jäsen Irina Vegan
avustaja.

Poliittinen ryhmä
Poliittisilla ryhmillä on tärkeä asema Euroopan parlamentin poliittisissa
päätöksissä. Enemmistö parlamentin jäsenistä kuuluu johonkin poliittiseen
ryhmään, loput jäsenistä ovat sitoutumattomia. Euroopan parlamentissa
poliittisissa ryhmissä on jäseniä useista eri jäsenvaltioista.
chris...
vai että sinun
poliittinen ryhmäsi
tulee meidän
puolellemme?
ONPA
..
HYVA UUTINEN!
toivotaan, että muut
tekevät samoin!
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Esittelijä
Kun parlamentin valiokunta käsittelee ehdotusta EU-laiksi, se valitsee
keskuudestaan yhden jäsenen - esittelijän - laatimaan asiasta mietinnön. Kun
mietintö on hyväksytty valiokunnassa, se annetaan täysistunnon
käsiteltäväksi, jossa siitä lopuksi äänestetään.

irina! olet kuulemma
ympäristövaliokunnassa tämän
tulenaran asian
esittelijä!
HEH, HEH, HEH!
pystytkö varmasti
sammuttamaan
tulen vedellä?
HEH, HEH, HEH!

älä vielä
naura! odotapas
kun näet
tarkistukseni
komission
ehdotukseen!

Ympäristövaliokunta
Euroopan parlamentin jäsenet ovat jakautuneet 17 pysyvään valiokuntaan:
ympäristövaliokunta on näistä yksi.
Tarkistukset
Tarkistus on muutos ehdotettuun lakitekstiin.Tarkistuksia esitetään ja niistä
äänestetään ensin parlamentin valiokunnassa ja tämän jälkeen parlamentin
täysistunnossa.
Komissio
Euroopan komissio (tai vain ”komissio”) on toimielin, joka tekee aloitteita,
ohjaa eurooppalaista politiikkaa ja huolehtii perussopimusten
noudattamisesta. Komissiossa on nykyisin 20 riippumatonta jäsentä (kaksi
Britanniasta, Espanjasta, Italiasta, Ranskasta ja Saksasta, ja yksi kaikista muista
jäsenmaista). Euroopan parlamentti hyväksyy tai hylkää jäsenvaltioiden
hallitusten ehdottaman komission.

”Water is not a commercial…”
Tulkkien ansiosta keskustelut parlamentissa voidaan käydä Euroopan unionin
kaikilla virallisilla kielillä.

vesi ei ole
mikään
tavanomainen
kauppatavara…

l’eau
n’est pas
un bien
marchand
…

...vaan perintö,

Yhteispäätösmenettely
Yhteispäätösmenettely on Euroopan unionin tavanomainen
lainsäädäntömenettely, jossa ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti
päättävät yhdessä ja tasavertaisina Euroopan komission ehdottamista laeista.
Euroopan parlamentin lopullinen hyväksyntä on lakien voimaantulon ehdoton
edellytys.

... ja asiassa
sovelletaan
yhteispäätösmenettelyä
ministerineuvoston kanssa.

Ministerineuvosto
Ministerineuvosto (virallisesti Euroopan unionin neuvosto), joka koostuu
kunkin jäsenvaltion ministereistä (tai heidän edustajistaan), hyväksyy
”eurooppalaisia lakeja” – usein yhteispäätösmenettelyssä Euroopan
parlamentin kanssa. Neuvoston kokoonpano vaihtelee kulloinkin käsiteltävänä
olevan asian mukaan (ulkoasiat, talous, ympäristö jne.)
Ministerineuvostoa ei pidä sekoittaa Eurooppa-neuvostoon. Eurooppaneuvosto (eli jäsenmaiden valtion tai hallitusten päämiehet ja Euroopan
komission puheenjohtaja) vahvistaa Euroopan unionin yleiset poliittiset
linjaukset. Eurooppa-neuvoston kokouksista käytetään viestimissä usein
nimitystä EU:n huippukokous.

”Hyvät naiset ja herrat, nyt äänestämme!”
Euroopan parlamentin täysistunto äänestää ensimmäisessä käsittelyssä
Euroopan komission esittämästä “lakiehdotuksesta”.Yhteispäätösmenettely
on alkanut. Se saattaa vaatia jopa kolme käsittelyä parlamentissa.
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hyvät naiset
ja herrat,
nyt
äänestämme!

hyvät kollegat,
parlamentti on
tässä
äänestyksessä
yksimielisesti
päättänyt...

...vaatia
kansalaisten
täysimääräistä
osallistumista
vesipolitiikkaan!

on selvää, että
vähän ajan
parlamentilla on
kuluttua saamme
paljon sanottavaa
ministerineuvoston
vesien saastumisesta, yhteisen kannan…
sitten vasta
hinnoista, hallinnosta
tuleekin tiukkaa!
ja varsinkin
toimenpiteiden
määräajoista.

MESDAMES ET MESSIEURS,
à
NOUS ARRIVONS A
BRUXELLES-GARE DU
LUXEMBOURG.
DAMES EN HEREN...

”Hyvät kollegat…”
Euroopan parlamentti valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan, mutta sen
jäsenten keskuudestaan valitseman puhemiehen toimikausi on kaksi ja puoli
vuotta eli puolet vaalikaudesta. Euroopan parlamentin puhemies johtaa koko
parlamentin toimintaa, toimii puheenjohtajana istunnoissa ja edustaa
parlamenttia sen ulkoisissa suhteissa.

Yhteinen kanta
Yhteinen kanta on teksti, josta ministerineuvosto on päässyt sopimukseen sen
jälkeen, kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt kantansa ensimmäisessä
käsittelyssä.

Brysselin Gare du Luxembourg
Gare du Luxembourg -asema sijaitsee Euroopan parlamentin rakennusten
läheisyydessä Brysselissä.

”…Yhtä reissaamista kahden kaupungin välillä…”
Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät Strasbourgissa, jossa pidetään
parlamentin täysistunnot, ja Brysselissä, jossa parlamentin valiokunnat ja
poliittiset ryhmät kokoontuvat ja jossa pidetään myös joitakin ylimääräisiä
istuntoja. Luxemburgissa toimii parlamentin pääsihteeristö. Osa Euroopan
parlamentin virkamiehistä ja poliittisten ryhmien henkilöstöstä työskentelee
Brysselissä.

…yhtä
reissaamista
kahden
kaupungin
välillä…

Tietopiste
Euroopan unionin tietopisteitä on jäsenvaltioiden lisäksi tulevissa jäsenmaissa.
Ne jakavat kansalaisille yleistä tietoa Euroopan unionista ja sen politiikasta.
Euroopan parlamentin Internet-sivuilla on paljon tietoa parlamentin ja sen
jäsenten toiminnasta: www.europarl.eu.int.

oletko vielä
ympäristövaliokunnan töissä?

sielläpä juuri. mutta
eikös sinun pitänyt
lähteä ETYJ:n
työntekijänä
‘’
‘’
tsetseniaan?

kertaan esityslistan:
ensin käsitellään PPEryhmän lentokoneiden
meluhaittoja koskevia
kysymyksiä, sitten
sosialistiryhmän
kysymyksiä
MUUNTO..
GEENISIA ORGANISMEJA
koskevasta direktiiviehdotuksesta.

ETYJ
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ETYJissä on Euroopan maiden
lisäksi Aasian ja Pohjois-Amerikan maita. ETYJin tehtävänä on estää konfliktien
syntyminen Euroopassa, pyrkiä konfliktien syntyessä niiden ratkaisemiseen ja
toimia konfliktien jälkeisessä tilanteessa.

Direktiivi
Direktiivi on yksi ”eurooppalaisen lain” muoto: se velvoittaa jäsenvaltioita
asetettujen tavoitteiden osalta, mutta jättää liikkumavaraa täytäntöönpanon
välineiden valinnassa.
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Toinen käsittely
Kun Euroopan parlamentti saa neuvoston yhteisen kannan ja haluaa muuttaa
sitä, se valmistautuu toiseen käsittelyyn.

Kansalaisjärjestö
Kansalaisjärjestöt ovat valtioista riippumattomia järjestöjä, jotka toimivat
aktiivisesti esimerkiksi elintarvikeavun, terveyden, ihmisoikeuksien tai
ympäristönsuojelun parissa. Järjestöjä on paljon: Punainen Risti, Amnesty
International, Lääkärit ilman rajoja, Caritas, Oxfam, Maailman luonnonsäätiö jne.

Sovittelukomitea
Jos parlamentti ja ministerineuvosto eivät parlamentin toisen käsittelyn
jälkeen pääse yhteispäätösmenettelyn lopputuloksesta yksimielisyyteen,
kokoontuu sovittelukomitea, joka koostuu neuvoston jäsenistä ja parlamentin
valtuuskunnasta. Euroopan parlamentin valtuuskunnassa on yhtä monta
jäsentä kuin neuvoston valtuuskunnassa.

Vähemmistöä edustava ammattiliitto
Ammattiliitot, jotka saivat alkunsa 1800-luvulla, puolustavat yrityksen
työntekijöiden oikeuksia ja ajavat heidän vaatimuksiaan jollakin tietyllä
talouden alalla, joko jäsenvaltion tai Euroopan unionin tasolla.Yrityksissä
järjestetään ammattiylidistysvaaleja, ja liitto voi edustaa työntekijöiden
enemmistöä tai vähemmistöä.
Johtokunta
Yrityksen elin, joka tekee yrityksen strategisia päätöksiä.

”Sinun on kuitenkin neuvoteltava neuvoston kanssa.”
Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto päättävät
lainsäädännöstä yhdessä. Jos ne eivät pääse yhteisymmärrykseen, on pyrittävä
löytämään kompromissi neuvottelemalla. Neuvottelut käydään
sovittelukomiteassa.

niin, nyt on
valmisteltava
parlamentin
toista
käsittelyä.

diana on
töissä
ihmisoikeusalan
kansalaisjärjestössä.

ympäristö
on kuulemma
sinun alaasi.

entä erimielisyytenne
neuvoston kanssa?
milloin direktiivi
hyväksytään?

mietintömme
on esitelty
toisessa käsittelyssä.
nyt meidän on saavutettava
yksimielisyys neuvoston
kanssa, tarvittaessa
sovittelukomitean
avulla. kiitos.

carimas-konsernilla
oli jälleen musta päivä.
oikeudenkäynnin
mahdollisuus laski merkittävästi osakkeen arvoa ja
työntekijät ilmoittivat pitävänsä
huomenna työnseisauksen…
samanaikaisesti vähemmistöä
edustava ammattiliitto uhkaa
myrkkyjätepäästöillä, jos
carimasin johtokunta ei
luovu irtisanomissuunnitelmistaan…

sinun on kuitenkin
neuvoteltava
neuvoston
kanssa.

Sovittelukomitean epävirallinen kokous
Sovittelukomitean epäviralliset kokoukset eivät edellytä kaikkien toimijoiden
läsnäoloa. Kokoukset ovat valmistelukokouksia, joissa yritetään esimerkiksi
löytää mahdollisia kompromisseja.
sain vahvistuksen, että
sovittelukomitean
epävirallinen
kokous pidetään
tänään iltapäivällä.
nyt täytyy lähteä!
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”Maria Castanheira, joka edustaa neuvostoa,
Simon Webb komissiosta…”
Sovittelukomitean epävirallisessa kokouksessa ministerineuvostoa edustaa
neuvoston puheenjohtajana (puheenjohtajuus kestää kuusi kuukautta)
toimivan jäsenvaltion virkamies, komissiota puolestaan edustaa komission
virkamies.

maria castanheira,
joka edustaa
neuvostoa,
simon webb
komissiosta…

…ette voi saada
jäsenvaltioiden enemmistöä puolellenne,
ellette tee
myönnytyksiä toimeenpanomääräajoissa
ja suostu
poikkeuksiin...

pohdittuaan asiaa
parlamentti on päättänyt
hyväksyä neuvoston
ehdottamat määräajat.
jäsenvaltioilla on näin
ollen tarpeeksi aikaa
sopeutua uusiin
säännöksiin…

tiistaina klo 10.00.
sovittelukomitea.

onnitteluni
erinomaiselle
neuvottelijalle!

odottakaahan
nyt, ei tämä
vielä ole
päättynyt.

”…ette voi saada jäsenvaltioiden enemmistöä…”
Jäsenvaltiot päättävät kannastaan ministerineuvostossa olevien edustajiensa
välityksellä.
Toimeenpanomääräaika
Direktiiveissä säädetään, että päätetyt toimet on pantava täytäntöön tietyn
ajan kuluessa, mikä antaa jäsenvaltioille aikaa sopeutua uusiin säännöksiin.

Sovittelukomitea (jatkoa)
Sovittelukomitean virallisissa kokouksissa ministerineuvoston valtuuskunnan
puheenjohtajana toimii puheenjohtajavaltion ministeri ja Euroopan
komissiota edustaa joku komission jäsenistä. Euroopan parlamentin
valtuuskunnassa ovat edustettuina erilaiset poliittiset näkemykset, ja sen
puheenjohtajana toimii parlamentin varapuhemies. Parlamentin
valtuuskunnassa ovat aina mukana myös asiasta vastaavan valiokunnan
esittelijä ja puheenjohtaja.

”Parlamentin täytyy vielä hyväksyä…”
Sovittelun onnistuminen takaa useimmissa tapauksissa sen, että
lainsäädäntömenettely viedään onnistuneesti päätökseen …mutta Euroopan
parlamentin on vielä kolmannessa ja viimeisessä käsittelyssä vahvistettava
sovittelukomitean teksti!

parlamentin
täytyy vielä
hyväksyä…

IRINA, avaa telkkari
NOPEASTI! en saa
ketään kiinni
carimasilta! fimoil on
tehnyt vihamielisen
ostotarjouksen!

”Fimoil on tehnyt vihamielisen ostotarjouksen!”
Kun yritykset yrittävät vallata kilpailevan yrityksen, ne turvautuvat usein
julkiseen ostotarjoukseen, jossa kilpailevan yrityksen osakkeenomistajille
tarjotaan heidän hallussaan olevista osakkeista niiden pörssiarvoa korkeampi
hinta. Jos tämä yritys katsoo, että julkinen ostotarjous on sille vahingollinen, se
pitää tarjousta ”vihamielisenä”.
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