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Alkusanat
Tässä asiakirjassa arvioidaan Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan kuudennen vaalikauden (vuoden 2004 heinäkuusta vuoden 2009 
heinäkuuhun) toimintaa, ja se on jaettu kahteen osaan.
Ensimmäisessä osassa, jonka nimi on "Vaalikauden käsittely", laatija tekee lyhyen yhteenvedon 
tärkeimmistä päätöslauselmista, jotka Euroopan parlamentti on antanut perussopimus-, työjärjestys-
ja toimielinasioiden valiokuntansa aloitteesta sekä valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä, joista 
ei eri syistä ole keskusteltu ja äänestetty täysistunnossa.
Mikäli lukija haluaa jostakin aiheesta lisää tietoa, kunkin tässä ensimmäisessä osassa mainitun 
mietinnön kohdalla on linkki, jonka kautta voi tutusta hyväksyttyjen päätöslauselmien 
lyhentämättömään tekstiin.
Liitteissä annetaan yksityiskohtaisempaa tietoa valiokunnan kokoonpanosta, vaalikauden aikana 
järjestetyistä kokouksista, muita valiokuntia varten laadituista lausunnoista ja järjestetyistä julkisista 
kuulemisista tai työryhmistä sekä sähköinen versio, jossa on linkki tärkeimpiin asiaankuuluviin 
asiakirjoihin.
Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat mietinnöt, joita ei ole vielä käsitelty ja joista ei 
ole vielä äänestetty täysistunnossa, on sisällytetty asiakirjaan nykyisessä muodossaan. Richard 
Corbettin Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä muuttamisesta laatima mietintö, joka 
valiokunnan on määrä hyväksyä 22. huhtikuuta 2009, on vain mainittu. Kyseisen asiakirjan 
päivitetty versio julkaistaan, kun se on lopullisesti hyväksytty.

Toimitustyö päätettiin 31. maaliskuuta 2009
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1. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan toimivalta ja vastuualue kuudennen 
vaalikauden aikana (Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
liite VI)

Euroopan parlamentin työjärjestyksessä ja erityisesti sen liitteessä VI määritellään parlamentin 
eri valiokuntien toimivalta ja vastuualueet. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. Euroopan yhdentymisen toimielimiä koskevat näkökohdat, erityisesti valmistelukuntien ja 
hallitustenvälisten konferenssien valmistelussa ja toteuttamisessa;

2. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen täytäntöönpano ja sen toiminnan arviointi;

3. Euroopan unionin laajentumisneuvottelujen seuraukset toimielinten kannalta;

4. toimielinten väliset suhteet, mukaan lukien työjärjestyksen 120 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen toimielinten välisten sopimusten käsittely;

5. yhdenmukainen vaalimenettely;

6. Euroopan tason poliittiset puolueet, tämän kuitenkaan rajoittamatta puhemiehistön 
toimivaltaa;

7. sen toteaminen, että jokin jäsenvaltio on rikkonut vakavasti ja jatkuvasti jäsenvaltioille 
yhteisiä periaatteita;

8. työjärjestyksen tulkinta ja soveltaminen sekä siihen esitettävät tarkistukset.
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2. Vaalikauden käsittely
Euroopan parlamentti hyväksyi 12. tammikuuta 2005 antamallaan päätöslauselmalla (Richard 
Corbettin ja Inigo Mendez de Vigon mietintö) kahden kolmasosan enemmistöllä Euroopan 
perustuslain ja katsoi, että se "on hyvä kompromissi ja olemassa oleviin perussopimukseen 
verrattuna valtava parannus" ja että se "tarjoaa Euroopan unionin tulevaa kehitystä varten 
vakaat ja pysyvät puitteet, joiden avulla unionin laajentuminen on mahdollista 
tulevaisuudessa, samalla kun se tarjoaa mekanismit tarkistaa sopimusta tarvittaessa".
Parlamentti pitää myönteisenä, että perustuslaki antaa kansalaisille selkeämmän kuvan 
unionin luonteesta ja tavoitteista sekä unionin ja jäsenvaltioiden suhteista (erityisesti 
yksinkertaistamalla säädöksiä ja antamalla takeet, että unionista ei koskaan tule "keskitettyä 
supervaltiota". Määräenemmistöpäätöksenteon laajentaminen, kahden ja puolen vuoden 
pituinen unionin puheenjohtajakausi, yhteisen ulkoisen toiminnan yksikön avustaman 
"unionin ulkoasiainministerin" viran luominen, komission jäsenten määrän vähentäminen 
vuodesta 2014 alkaen toisaalta vahvistavat unionin tehokkuutta ja toisaalta lisäävät sen 
näkyvyyttä kansainvälisesti. Perustuslaki tekee myös unionista demokraattisemman
(kansalliset parlamentit voivat vastustaa lainsäädäntöehdotuksia, yhteispäätösmenettelyä 
laajennetaan, Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan jne.) ja lisää 
kansalaisten oikeuksia (perusoikeuskirjan sisällyttäminen, liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen, eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönotto, yksityishenkilöiden 
oikeussuojakeinojen parantaminen jne.).

Tämän päätöslauselman antamisen jälkeen perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunta lähetti kansallisten parlamentin kanssa perustuslaista käytävän vuoropuhelun 
puitteissa valtuuskunnat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Viroon, Ranskaan, Tšekkiin, 
Puolaan, Portugaliin ja Luxemburgiin puolustamaan parlamentin kantoja ja edistämään 
perustuslain ratifiointia.

Ottaen huomioon neuvoston pääsihteerin, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan ja komission Euroopan ulkoisten toimien yksikköä koskevien valmistelujen 
edistymistä koskevan raportin, joka oli määrä esittää Eurooppa-neuvostolle kesäkuussa 2005, 
Euroopan parlamentti antoi 26. toukokuuta 2005 päätöslauselman, jossa se ilmoitti 
katsovansa, että Euroopan ulkoisten toimien yksikön tulisi olla nivoutunut komission 
yksiköihin. Se kehotti lisäksi, että Euroopan ulkoisten toimien henkilöstön tulisi koostua 
asianmukaisessa ja tasapainoisessa suhteessa komission, neuvoston sihteeristön sekä 
kansallisten diplomaattisten elinten henkilöstöstä ja että ei ole tarpeen siirtää ulkosuhteisiin 
liittyviä toimia pois komission kaikista pääosastoista. Komission edustustot ja neuvoston 
yhteystoimistot pitäisi yhdistää "unionin lähetystöiksi". Käsittelyn jatkamiseksi perussopimus-
, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta ja sen esittelijä Elmar Brok ovat järjestäneet 
monia keskusteluja päättämättä kuitenkaan työtään.

Ranskassa ja Alankomaissa järjestettyjen kansanäänestysten jälkeen, ja kun 
18. kesäkuuta 2005 annettiin julkilausuma, jolla Eurooppa-neuvosto päätti 
"harkintakaudesta", jotta koko Euroopan unionissa voitaisiin käydä laajaa keskustelua, 
Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman (Andrew Duffin ja Johannes Voggenhuberin 
mietintö), jossa se ehdotti, että harkintakautta käytetään perustuslakihankkeen 
uudelleenkäynnistämiseen niin, että sen perustana on laaja julkinen keskustelu Euroopan 
yhdentymisen tulevaisuudesta. Parlamentti katsoo, että ei-äänet vaikuttavat olleen 
pikemminkin ilmaus tyytymättömyydestä unionin nykytilaan kuin nimenomainen vastalause 
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perustuslaillisille uudistuksille, ja vaatii, että Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten 
kielteisten tulosten syyt analysoidaan, ja muistuttaa, että mikäli kansanäänestysten tuloksia on 
kunnioitettava, on myös kunnioitettava sekä perustuslain ratifioineita että sen ratifioimatta 
jättäneitä jäsenvaltioita ja niiden kansoja. Euroopan parlamentin mielestä Nizzan sopimus ei 
ole kestävä perusta Euroopan yhdentymisprosessin jatkamiselle, ja päätöslauselmassa 
korostetaan, että unionia ei voida Bulgarian ja Romanian liittymisen jälkeen enää laajentaa 
Nizzan sopimuksen pohjalta. Parlamentti vastustaa ehdotuksia perustaa tiettyjen 
jäsenvaltioiden ydinryhmiä perustuslakimenettelyn ollessa yhä käynnissä ja muistuttaa, että 
vahvennetulla yhteistyöllä on edistettävä unionin tavoitteiden toteutumista, vahvistettava 
yhdentymisprosessia, ja sen on oltava aina kaikille jäsenvaltioille avoin. Mahdollinen 
tällaiseen yhteistyöhön ryhtyminen ei saa haitata pyrkimyksiä päästä sopimukseen Euroopan 
perustuslaista ilman ylimääräisiä viivästyksiä. Parlamentti vaatii joka tapauksessa 
toteuttamaan kaikki toimet sen takaamiseksi, että perustuslaki tulee voimaan vuoden 2009 
aikana.

Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. kesäkuuta 2006 järjestettyä kokousta varten antamassaan 
päätöslauselmassa harkintakauden jatkotoimista Euroopan parlamentti vahvisti 
tavoitteensa, että tarpeellisen perustuslakia koskevan ratkaisun pitäisi olla valmis, kun EU:n 
kansalaiset käyvät vaaliuurnille Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009. Se vahvisti 
vastustavansa sellaista sopimusta, että perustuslakia koskevasta sopimuksesta sovellettaisiin 
vain joitakin osia, sekä sitä, että tietyt jäsenvaltiot muodostaisivat heti ydinjoukkoja, millä 
kierrettäisiin koko unionin kattava perustuslakiprosessi. Eurooppa-neuvostoa kehotettiin 
siirtymään pohdintavaiheesta analysointikauteen, jotta saataisiin aikaan viimeistään 
vuoden 2007 jälkipuoliskolla selkeä ehdotus siitä, kuinka perustuslakiasiassa edetään. Koska 
parlamentti katsoi, että kaikkialla unionissa ei ollut vielä käynnistetty keskustelua Euroopan 
unionin tulevaisuudesta eikä varsinkaan kaikissa niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä olleet 
ratifioineet sopimusta perustuslaista, se kehotti Eurooppa-neuvostoa pyrkimään kunkin 
jäsenvaltion selkeän sitoumuksen saamiseen niille tavoille ja keinoille, joita se ehdottaa 
käytettäväksi avoimen julkisen ja rakentavan keskustelun, jossa keskitytään Euroopan 
tulevaisuutta koskeviin avainkysymyksiin, avaamiseksi. Niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä 
ole saattaneet ratifiointimenettelyjä päätökseen, pyydetään laatimaan pohdintavaiheen 
loppuun mennessä uskottavat suunnitelmat siitä, kuinka ne aikovat edetä asiassa. Parlamentti 
pyytää Eurooppa-neuvostoa luomaan niin pian kuin poliittinen aikataulu sen sallii 
asianmukaiset puitteet erityisvuoropuhelun käynnistämiseksi niiden jäsenvaltioiden edustajien 
kanssa, joissa perustuslakisopimusta koskevan kansanäänestyksen tulos oli kielteinen, jotta 
voitaisiin selvittää, olisiko ratifiointimenettelyn uudelleen käynnistäminen mahdollista ja millä 
ehdoilla. Komissiota pyydetään esittämään Eurooppa-neuvostolle suunnitelma sen 
toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta on osallistunut koordinaattoreiden 
välityksellä tiiviisti sen yhteisymmärryksen rakentamiseen, jonka pohjalta Euroopan 
parlamentin puhemies on allekirjoittanut Berliinin julistuksen, julistuksen, jossa todetaan, 
että "yhteisenä tavoitteenamme on, että Euroopan unionille luodaan uudistettu yhteinen 
perusta vuonna 2009 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin mennessä".

Heinäkuussa 2007 Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman Euroopan unionin 
perustuslakiprosessin etenemissuunnitelmasta (Elmar Brokin ja Enrique Baron Crespon 
mietintö), jossa se korosti, että kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista on jo ratifioinut 
perustuslakisopimuksen ja että neljä muuta maata on ilmaissut selvästi sitoutuneensa sen 
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määräyksiin, ja toisti sitoutuneensa siihen, että meneillään olevassa EU :n 
perustuslakiprosessissa saadaan aikaan ratkaisu, jossa tarvittaessa otetaan huomioon 
muutamissa jäsenvaltioissa esiin nousseet vaikeudet. Parlamentti kannattaa tällä perusteella 
puheenjohtajavaltio Saksan pyrkimyksiä saada kutsua koolle hallitustenvälinen konferenssi 
(HVK) ja määritellä etenemissuunnitelma, joka sisältää menettelyn, selvät valtuudet ja 
tavoitteen päästä sopimukseen tämän vuoden loppuun mennessä. Päätöslauselmassa 
ilmoitetaan, että Euroopan parlamentti hylkää neuvottelutuloksen, joka 
perustuslakisopimukseen verrattuna johtaisi kansalaisten oikeuksien suojan heikkenemiseen 
(se vaatii erityisesti perusoikeuskirjan säilyttämistä) sekä demokratian, avoimuuden ja 
tehokkuuden vähenemiseen unionin toiminnassa. Parlamentti muistuttaa, että koska Euroopan 
parlamentti on ainoa kansalaisten suoraan valitsema Euroopan unionin toimielin, sen on 
saatava osallistua täysipainoisesti HVK:n kaikkiin tasoihin. Jos valtionpäämiehet tai 
pääministerit haluavat ryhtyä nykyisten tekstien merkittävään tarkistamiseen, parlamentti 
muistuttaa sitoutumisestaan valmistelukuntamekanismiin ja katsoo, että on tarpeen, että 
säilytetään parlamentaarisen osallistumisen, kansalaisyhteiskunnan kuulemisen ja täyden 
avoimuuden perusperiaatteet.

Kahden vuoden ajan jatkunut pohdinta Euroopan tulevaisuudesta on vahvistanut tarpeen 
turvata perustuslakisopimuksen demokratiaan, tehokkuuteen ja avoimuuteen liittyvien 
innovaatioiden sisältö ja parantaa sitä, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unioni pystyy 
toimimaan asianmukaisesti, sekä parantaa sen kansalaisten oikeuksia ja korostaa sen roolia 
maailmassa. Tämä on parlamentin päätöslauselmassaan hallitustenvälisen konferenssin 
koollekutsumisesta (Jo Leinenin mietintö) esittämä kanta. Päätöslauselmassa pahoitellaan, 
että toimeksianto ei sisällä tiettyjä tärkeitä elementtejä, joista sovittiin vuoden 2004 HVK:ssa 
ja että se antaa mahdollisuuden lisätä joillekin jäsenvaltioille myönnettäviä poikkeuksia 
(esimerkiksi perusoikeuskirjaa koskeva osallistumattomuuslauseke), mutta siinä pidetään 
kuitenkin myönteisenä, että toimeksiannolla turvataan pitkälti perustuslakisopimuksen sisältö 
(unionin yksi ainoa oikeushenkilöys, pilarirakenteen purkaminen, neuvoston 
määräenemmistöpäätösten käytön ja parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyn käytön 
laajentaminen, osallistuvan demokratian elementit, perusoikeuskirjan oikeudellinen sitovuus, 
unionin ulkoisten toimien johdonmukaisuuden lisääminen ja tasapainoinen toimielinratkaisu).
Parlamentti pitää myönteisenä myös sitä, että toimeksiannossa määrätään tiettyjen uusien 
elementtien, kuten ilmastonmuutoksen ja energia-alan yhteisvastuullisuuden, ottamisesta 
sopimuksiin. Euroopan parlamentti pyytää, että jäsenvaltiot eivät peräänny Eurooppa-
neuvostossa tekemistään sitoumuksista, ja kehottaa HVK:ta saattamaan työnsä päätökseen 
vuoden 2007 loppuun mennessä, jotta uusi sopimus voi tulla voimaan hyvissä ajoin ennen 
vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja.

Perusoikeuskirjan tulevaisuus on ollut jatkuva huolenaihe Euroopan parlamentille. Jotta 
Lissabonin sopimuksessa voitaisiin viitata siihen oikeudellisesti sitovana asiakirjana, 
parlamentti antoi hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumisesta antamaansa 
päätöslauselmaan täydennyksenä päätöslauselman (Jo Leinenin mietintö), jolla se myöntää 
puhemiehelleen valtuudet osallistua ennen Lissabonin sopimuksen allekirjoittamista 
perusoikeuskirjan juhlalliseen julistamiseen yhdessä muiden toimielinten kanssa.. Lisäksi se 
vetosi painokkaasti Puolaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jotta ne tekisivät kaikkensa 
sen eteen, että perusoikeuskirjan rajoituksettomasta soveltamisesta päästäisiin vielä 
yksimielisyyteen.
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Euroopan parlamentti pitää myönteisenä Lissabonin sopimuksen kokonaisuudessaan 
edustamaa unionin tulevaisuuden kannalta myönteistä kehitysaskelta (Jo Leinenin mietintö).
Lissabonin sopimus merkitsee huomattavaa parannusta olemassa oleviin sopimuksiin, ja se 
lisää unionin demokraattista vastuuta ja päätöksentekokykyä (vahvistamalla Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia) ja kansalaisten oikeuksia suhteessa unioniin 
sekä tehostaa unionin toimielinten toimintaa. Euroopan parlamentti kannattaa sopimusta ja 
uskoo sen luovan vakaat puitteet, jotka mahdollistavat unionin jatkokehityksen huolimatta 
laajalti esiintyvästä pahoittelusta sen suhteen, että on jouduttu hylkäämään perustuslaillinen 
toimintamalli ja eräät sen piirteet, lykkäämään uuden sopimuksen tärkeiden osatekijöiden 
toteuttamista (uuden äänestysjärjestelmän käyttöönotto neuvostossa), sisällyttämään 
sopimukseen tiettyjä jäsenvaltioita koskevia määräyksiä, (suostumusjärjestelmän ("opt-in") 
laajentaminen kahden jäsenvaltion osalta poliisiyhteistyöhön ja rikosoikeuteen, 
perusoikeuskirjan soveltamista kahden jäsenvaltion sisäiseen lainsäädäntöön rajoittava 
pöytäkirja). Euroopan parlamentti vaatii, että sopimus tulisi voimaan 1. tammikuuta 2009, ja 
pyytää, että tehtäisiin kaikki mahdollinen, jotta Euroopan kansalaisille tiedotettaisiin selkeästi 
ja puolueettomasti sopimuksen sisällöstä.

Lissabonin sopimuksen ratifiointiprosessin viiveistä huolimatta Euroopan parlamentti 
käynnisti sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto oli joulukuussa 2008 tehnyt uuden 
kansanäänestyksen järjestämisestä Irlannissa mahdollista, uudelleen työnsä valmistellakseen 
sopimuksen voimaantuloa. Tämä työ näkyi konkreettisesti kolmen mietinnön1.hyväksymisessä 
aivan vaalikauden lopussa. Mietinnöissä käsitellään Euroopan parlamentin uutta roolia ja 
vastuuta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa, Lissabonin sopimuksen vaikutusta 
Euroopan unionin institutionaalisen tasapainon kehittymiseen ja Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehitystä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.
Ulkoisten toimien yksikköä koskevaa työtä ei sen sijaan ole jatkettu, vaan sen osalta odotetaan 
Irlannissa järjestettävän toisen kansanäänestyksen tuloksia.

Mietintö Euroopan parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen 
täytäntöönpanossa (Jo Leinenin mietintö) kokoaa muut Lissabonin sopimuksen 
täytäntöönpanosta laaditut mietinnöt ja yhdistää parlamentin valiokuntien sopimuksen 
mukanaan tuomista muutoksista laatimat lausunnot. Mietinnössä pidetään myönteisenä niiden 
politiikanalojen (erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alat sekä maatalous) 
lisäämistä, joista parlamentti päättää yhteispäätösmenettelyssä neuvoston kanssa, sillä se lisää 
huomattavasti Euroopan unionin demokraattista legitimiteettiä. Talousarvion pakollisten 
menojen ja muiden kuin pakollisten menojen erottamisen lakkauttamisen myötä Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tästä lähtien yhdessä koko talousarvion. Uusi 
hyväksyntämenettely, komission puheenjohtajan valintaa koskeva uusi toimivalta sekä uudet 
valvontavaltuudet otetaan myös innostuneesti vastaan. Lopuksi mietinnössä vahvistetaan, että 
uusien haasteiden sitä edellyttäessä Euroopan parlamentti käyttää oikeuttaan ehdottaa 
muutoksia sopimukseen ja kehottaa muita toimielimiä tekemään toimielinten välisen 
sopimuksen työohjelmasta, joka kattaa seuraavan vaalikauden ja uuden sopimuksen 
onnistuneessa täytäntöönpanossa tarvittavat toimenpiteet.

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehityksestä 
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan (Elmar Brokin mietintö) laadittiin myös mietintö, 

                                               
1 Näistä mietinnöistä ei ole keskusteltu eikä äänestetty täysistunnossa, joten selvitykset perustuvat 

äänestykseen valiokunnassa.
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jossa valiokunta suhtautuu myönteisesti kansallisille parlamenteille myönnettyihin uusiin 
oikeuksiin, erityisesti toissijaisuusperiaatteen valvontaan ("keltaisen kortin" ja "oranssin 
kortin" menettelyt), jonka nojalla kansallisille parlamenteille myönnetään ensimmäistä kertaa 
määritelty asema unionin tasolla. Se pitää myönteisenä suhteiden myönteistä kehitystä viime 
vuosien aikana ja korostaa tehtävää, jota parlamentin valiokunnat on pyydetty tekemään 
todellisen "vastaavien valiokuntien pysyvän verkoston" aikaansaamiseksi. Valiokunta 
suosittaa jopa, että Euroopan parlamentti voisi antaa määrärahoja kyseisille valiokunnille, 
jotta ne voivat järjestää kokouksia kumppaneidensa kanssa. Kansallisia parlamentteja 
kehotetaan kehittämään asemaa, joka Euroopan parlamentin jäsenillä voisi niiden tasolla olla, 
esimerkiksi oikeus pitää tiettynä aikana puheenvuoro kansallisten parlamenttien 
täysistunnoissa, osallistua erityisvaliokuntien kokouksiin niiden käsitellessä suhteita unionin 
kanssa tai osallistua vastaavien poliittisten ryhmien kokouksiin. Lopuksi mietinnössä 
käsiteltiin COSACin roolia.

Mietinnössä Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan unionin institutionaalisen 
tasapainon kehittymiseen (Jean-Luc Dehaenen mietintö) tehdään yhteenveto Lissabonin 
sopimuksen konkreettisista vaikutuksista toimielinten välisiin suhteisiin ja muotoillaan tietty 
määrä suosituksia, joilla uudet institutionaaliset määräykset pyritään panemaan tehokkaasti 
täytäntöön. Siinä pidetään myönteisenä, että selkeytetään kunkin, siten vahvistuvan 
toimielimen toimivaltaa kunkin erityisellä toimialalla, ja osoitetaan, että toimielinten tehokas 
toiminta edellyttää ehdottomasti koordinoinnin vahvistamista. Kahden pysyvän 
puheenjohtajan (neuvoston puheenjohtaja ja ulkoasiainneuvostoa johtava korkea edustaja) 
yhteiselo ja neuvoston kiertävä puheenjohtajuus ovat parannus, joka voi lisätä 
johdonmukaisuutta ja tehokkuutta mutta joka edellyttää myös tiivistä yhteistyötä näiden eri 
puheenjohtajien välillä. Tärkeimpiä poliittisia virkanimityksiä (komission puheenjohtaja, 
korkea edustaja, komission jäsenten kollegio, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) varten 
ehdotetaan aikataulua vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2009 nimitysten osalta mietinnössä 
muistutetaan, että jos Eurooppa-neuvosto päättäisi esittää ehdokasta komission 
puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin vaaleja seuraavana päivänä, sen pitäisi järjestää 
välttämättömät kuulemiset juuri valitun parlamentin edustajien kanssa, jotta parlamentille 
Lissabonin sopimuksella myönnettyjä oikeuksia kunnioitettaisiin tosiasiallisesti. Mikäli 
Irlannin toisessa kansanäänestyksessä saadaan myönteinen tulos, parlamentin pitäisi järjestää 
komission jäsenten kollegiota koskeva lopullinen äänestys vasta, kun Lissabonin sopimus 
tulee voimaan. Euroopan parlamentin kokoonpanoon liittyvien Eurooppa-neuvoston 11. ja 
12. joulukuuta 2008 hyväksymien siirtymämääräysten osalta mietinnössä muistutetaan, että 
niihin on sovellettava primäärioikeuden muuttamista. Siinä muistutetaan myös, että 
Lissabonin sopimuksella Euroopan parlamentille annetaan tällä alalla uusia valtuuksia, joita 
toimielin käyttää tarvittaessa.

Perustuslakiasioiden lisäksi Euroopan parlamentti on laatinut monia mietintöjä, jotka liittyvät 
suhteisiin muiden toimielinten kanssa. Vuonna 1994 käyttöönotetulla suunniteltuja 
komission jäseniä koskevalla parlamentin hyväksymismenettelyllä (kuulemiset) komissio saa 
vahvemman demokraattisen legitimiteetin. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
Euroopan komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista (Andrew Duffin mietintö) 
säädetään monista periaatteista ja säännöistä, joilla menettelyä ohjataan. Nämä periaatteet on 
sitten siirretty Euroopan parlamentin päätöslauselmaan (Andrew Duffin mietintö) uutena 
liitteenä, jossa selvitetään kuulemista, arviointia ja äänestystä koskevan menettelyn säännöt, 
joiden nojalla koko Euroopan komissio voidaan hyväksyä tai hylätä tai tarvittaessa vaihtaa 
yksi kollegion jäsen.
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Vaalikauden aikana Euroopan parlamentti ja komissio tekivät uuden puitesopimuksen.
Euroopan parlamentti hyväksyi myös yhteisen julistuksen yhteispäätösmenettelyn käytännön 
menettelytavoista sekä päätöksen, jolla muutetaan menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehtyä päätöstä 1999/468/EY.

Euroopan parlamentti pitää myönteisenä Euroopan parlamentin ja komission välisen 
puitesopimuksen (Jo Leinenin mietintö) tekemistä. Sillä vahvistetaan heinäkuun 2000 
puitesopimuksen johdonmukaisuutta, annetaan enemmän painoarvoa toimielinten väliselle 
vuoropuhelulle, lisätään avoimuutta ja parannetaan tiettyjä toimielinten välisen yhteistyön 
teknisiä kohtia. Edustajat pitävät tärkeänä, että kansainvälisiin konferensseihin osallistuvat 
Euroopan parlamentin jäsenet voivat olla läsnä unionin sisäisissä koordinaatiokokouksissa, ja 
pyytää komissiota tästä syystä tukemaan parlamentin neuvostolle esittämiä toivomuksia.
Komissiota vaaditaan lisäksi antamaan parlamentille ainakin kaksi kuukautta aikaa kantansa 
esittämiseksi työllisyyttä koskevien suuntaviivojen esittelyn aikana (koska nykyinen aikataulu 
on liian tiukka).

Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskevassa yhteisessä 
julistuksessa (Jo Leinenin mietintö), kannatetaan uusia määräyksiä, jotka koskevat neuvoston 
puheenjohtajavaltion edustajien osallistumista parlamentin valiokuntakokouksiin, sen 
periaatteen vahvistamista, jonka mukaan parlamentin ja neuvoston yksiköt tekevät 
tasavertaisina yhteistyötä oikeudellisen ja kielellisen tarkistuksen osalta, sopimusta siitä, että 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteisiä lehdistötilaisuuksia työn myönteisestä 
tuloksesta ilmoittamiseksi sekä päätöstä järjestää tärkeiden tekstien allekirjoittaminen 
yhteisessä tilaisuudessa joukkoviestinten läsnä ollessa. Päätöslauselmassa toivotaan lisäksi, 
että parlamentti ottaa käyttöön menettelyn, jolla yhdenmukaistetaan parlamentin valiokuntien 
käytäntöjä kolmikantakokouksissa (säännöt, jotka koskevat parlamentin valtuuskuntien 
kokoonpanoa sekä niiden työskentelyyn liittyviä luottamuksellisuusvelvoitteita).

Komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä sovellettavien menettelyjen 
osalta Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston päätösluonnoksen päätöksen 1999/468/EY 
muuttamisesta sekä toimielinten välisen sopimuksen yhteisellä julistuksella tästä 
päätösluonnoksesta (Richard Corbettin mietintö). Siinä on kyse uuden "valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn" lisäämisestä nykyisiin komitologiamenettelyihin. 
Päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisesti säännöistä tehty toimielinten välinen sopimus 
hyväksyttiin myös (Monica Frassonin mietintö), sekä kaksi mietintöä Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 81 artiklan muuttamisesta, jotta parlamentilla olisi parhaat mahdolliset 
edellytykset käyttää sille uudella menettelyllä siirrettyjä oikeuksia (Richard Corbettin mietintö
ja Monica Frassonin mietintö). Näissä eri mietinnöissä Euroopan parlamentti pitää 
valitettavana päätöksen 1999/468/EY epätyydyttävää soveltamista ja muistuttaa, että 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä on sovellettava kaikkiin yleisiin toimenpiteisiin, 
joiden tarkoituksena on muuttaa muita kuin keskeisiä osia perussäädöksessä sopimuksen 
251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Parlamentti kehottaa neuvostoa ja 
komissiota käyttämään "harmaiden alueiden" tapauksessa uutta valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä ja pitää myönteisenä, että sopimuksella määritellään tarkemmin 
komissiolle tuleva velvoite tiedottaa parlamentille, minkä mukaan parlamentille on 
tiedotettava komiteoiden työstä järjestelmän avoimuuden ja tehokkuuden takaavien ehtojen 
mukaisesti. Parlamentti ei jaa komission kantaa, jonka mukaan täytäntöönpanoa koskevia 



PE423.766v01-00 12/380 CM\779820FI.doc

FI

hankkeita ei pidä julkistaa ennen komitean äänestystä, ja pyytää komissiota julkistamaan 
kaikki täytäntöönpanoa koskevat hankkeet, kun niitä on virallisesti ehdotettu.

Euroopan parlamentti on käyttänyt hyväkseen vastausta, jonka se antoi komission 
tiedonantoon vireillä olevien lakiehdotusten seulonnan tuloksista (Sylvia-Yvonne 
Kaufmannin mietintö) analysoidakseen perusteellisemmin ongelmia, jotka liittyvät siihen, että 
komissio peruuttaa tai muuttaa lainsäädäntöehdotuksia.. Koska kolmen toimielimen välillä on 
erimielisyyttä komission selkeästä toimivallasta tällä alalla ja koska parlamentti tunnustaa, että 
komissio voi peruuttaa lainsäädäntöehdotuksia koko hyväksymiseen johtavan menettelyn 
aikana, se katsoo, että yhteisymmärrys tästä asiasta edistäisi lainsäädäntömenettelyjen sujuvaa 
etenemistä. Parlamentti ehdottaa, että lainsäädäntöehdotusten peruuttamiseen ja muuttamiseen 
sovelletaan tiettyjä suuntaviivoja (komissio ei voi enää yhteispäätös- ja yhteistyömenettelyissä 
peruuttaa ehdotusta, kun neuvosto on antanut yhteisen kantansa, ellei neuvosto ole ylittänyt 
valtuuksiaan; komissio sitoutuu ottamaan asianmukaisesti huomioon parlamentin kannan ja 
tiedottamaan ennakolta parlamentille, jos se peruuttaa tai muuttaa omaa aloitettaan koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen), ja katsoo, että toimielinten yhteiset suuntaviivat – täydennyksenä 
Euroopan parlamentin ja komission suhteista tehdyn puitesopimuksen ja paremmasta 
sääntelystä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen määräyksiin – ovat myönteinen askel 
kohti yksinkertaisempia lainsäädäntömenettelyjä ja toimielinten tehokkaampaa vuoropuhelua.
Päätöslauselmassa korostetaan lisäksi, että lainsäädäntöehdotuksen peruuttamisen tai 
muuttamisen on oltava yhteisön edun mukaisia ja asianmukaisesti perusteltuja.

Suhteitaan muihin toimielimiin koskevissa puitteissa Euroopan parlamentti on myös 
hyväksynyt määräyksiä, jotka koskevat oikeusasiamiehen toimintaa, sääntelyvirastoja ja 
julkaisutoimistoa.

Euroopan parlamentin päätöstä oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (Anneli Jäätteenmäen mietintö) perustellaan 
erityisesti sillä, että oikeusasiamiehen ohjesääntöä on mukautettava, jotta poistetaan kaikki 
mahdollinen epävarmuus sen suhteen, kykeneekö oikeusasiamies suorittamaan perusteellisia 
ja puolueettomia tutkimuksia väitetyissä hallinnollisten epäkohtien tapauksissa (erityisesti 
hänen pääsynsä tutustumaan luottamuksellisiksi luokiteltuihin asiakirjoihin) ja jotta voidaan 
ottaa huomioon ne viime vuosina tapahtuneet muutokset, jotka koskevat EU:n toimielinten tai 
elinten roolia Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavien petosten torjunnassa.

Komission lukujen mukaan Euroopan unionilla on 29 sääntelyvirastoa, joiden 
palveluksessa on noin 3 800 henkilöä ja joiden vuotuinen talousarvio on 1 100 000 000 euroa, 
josta yhteisön osuus on noin 559 000 000 euroa. Siksi on ymmärrettävää, että niiden työtä 
valvotaan ja että Euroopan parlamentti antoi  päätöslauselman, jossa se pitää myönteisenä 
komission esittämää luonnosta toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin 
sääntelyvirastojen toimintakehyksestä ja pitää valitettavana neuvoston asennetta, sillä se ei 
ole valmis käynnistämään neuvotteluja sopimuksesta komission esittämän luonnoksen 
perusteella. Euroopan parlamentti toteaa myös, että tuleviin virastojen perustamista koskeviin 
ehdotuksiin pitäisi soveltaa tiettyjä periaatteita: vaikutuksia koskeva arvio, parlamentin 
valvonta, komission poliittinen vastuu. Viimeisen kohdan osalta päätöslauselmassa pidetään 
erillisvirastojen lukumäärän jatkuvaa kasvua huolestuttavana ja pelätään, että komission 
toimeenpanevaa roolia saatetaan horjuttaa ja hajauttaa useisiin pitkälti hallitusten välisen 
toiminnan periaatteiden mukaisesti toimiviin elimiin. Euroopan parlamentti antoi 
lokakuussa 2008 päätöslauselman sääntelyvirastojen institutionaalisten näkökulmien 
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tulevaa sopimusta koskevasta strategiasta (Georgios Papastamkosin mietintö), jossa se 
pitää valitettavana, että koska neuvosto kieltäytyi neuvottelemasta, komissio päätti peruuttaa 
ehdotuksensa toimielinten väliseksi sopimukseksi ja korvata sen kehotuksella osallistua 
toimielinten väliseen vuoropuheluun, joka johtaisi yhteiseen lähestymistapaan. Vaikka 
"yhteinen lähestymistapa" jää alle Euroopan parlamentin odotusten, se on kuitenkin valmis 
osallistumaan siihen, ja pyytää, että työohjelma laaditaan mahdollisimman pian. Se laatii 
luettelon, joka ei ole tyhjentävä, seikoista, jotka työohjelman on muun muassa sisällettävä:
virastojen arviointia koskevat objektiiviset kriteerit, arvio siitä, onko virastovaihtoehto 
kustannustehokkaampaa kuin se, että komission yksiköt suorittavat kyseiset tehtävät, 
virastojen itsenäisyyttä koskevien ehtojen asettaminen, olemassaolon oikeutusten toistuva 
tarkastelu jne. Euroopan parlamentin on laadittava virastojen tulevaa asemaa koskeva selkeä, 
yhteinen ja sitova kehtys osana eurooppalaista hallintotapaa ja kohdistettava parlamentaarista 
valvontaa sääntelyvirastojen perustamiseen ja toimintaan.

Vuoden 2001 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä parlamentti oli "sitä mieltä, että 
toimielinten yhteisissä yksiköissä on erityisen vaikeaa osoittaa selkeästi, kenelle kuuluu 
poliittinen vastuu, kuten Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tapaus 
osoittaa." Se kehotti "tämän vuoksi toimielimiä tarkastelemaan uudelleen toimielinten 
nykyisiä yhteisiä yksikköjä koskevia oikeudellisia määräyksiä kyseenalaistamatta kuitenkaan 
periaatetta toimielinten välisestä yhteistyöstä, jonka avulla unionin talousarviossa on voitu 
toteuttaa merkittäviä säästöjä" ja kehotti "yhteisön toimielimiä muuttamaan toimielinten 
yhteisten elinten oikeusperustoja siten, että hallinnollinen ja poliittinen vastuu voidaan jakaa 
selkeästi". Euroopan parlamentti hyväksyi 19. helmikuuta 2009 tekemällään päätöksellä 
(Hanne Dahlin mietintö), luonnoksen päätökseksi Euroopan unionin virallisten 
julkaisujen toimiston organisaatiosta ja toiminnasta, jossa määritellään Euroopan unionin 
julkaisutoimiston toimivaltuudet ja tehtävät, toimielinten omat vastuut sekä toimiston 
johtokunnan ja johtajan roolit.

Koska Euroopan parlamentti katsoi, että kolmen toimielimen 4. huhtikuuta 2006 aikaansaama 
kompromissi oli ainoa mahdollinen ja toisti samalla olevansa pettynyt tapaan, jolla neuvoston 
neuvotteluissa keskityttiin kansallisiin etuihin yhteisten eurooppalaisten etujen kustannuksella, 
se teki talousarviota koskevaa kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa koskevan 
toimielinten sopimuksen (Sérgio Sousa Pinton mietintö). Euroopan parlamentti panee 
tyytyväisenä merkille Eurooppa-neuvoston päätöksen kehottaa komissiota laatimaan kattava 
ja laaja-alainen selvitys kaikkiin EU:n menoihin ja varoihin liittyvistä näkökohdista, 
selvityksen, johon se aikoo osallistua budjettivallan käyttäjän ominaisuudessa neuvoston 
rinnalla tavoitteenaan aikaansaada sopimus, joka tarjoaa unionille mahdollisuuden sovittaa 
pyrkimyksensä yhteen omien varojen kanssa. Se pitää myös myönteisenä sen 
neuvottelukantaan sisältyvien kolmen pilarin yhteydessä saavutettua edistystä: ensisijaisten 
poliittisten tavoitteiden ja rahoitustarpeiden yhteensovittaminen, talousarvion rakenteen 
parantaminen joustavoittamalla, EU:n rahoituksen laadun parantaminen ja Euroopan 
parlamentin oikeuksien säilyttäminen. Euroopan parlamentti on huolissaan neuvottelujen
jälkeenkin olemassa olevista puutteista ja katsoo siksi, että vuosien 2008−2009 tarkistuksen 
aikana on muun muassa uudistettava kiireellisesti omien varojen järjestelmää sekä osaa 
"menoista", jotta voidaan välttää uusia ja vaivalloisia kansallisten etujen hallitsemia 
neuvotteluja. Lopuksi se vahvisti kantansa, jonka mukaan kaikki tulevat rahoituskehykset 
pitäisi laatia viiden vuoden ajaksi, sillä se sopii yhteen parlamentin ja komission toimikausien 
kanssa. Euroopan parlamentti antoi sen jälleen päätöslauselman, jolla hyväksytään 
sellaisenaan toimielinten sopimuksen muuttaminen (Jo Leinenin mietintö) ja jolla säädetään 
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vain, että liitteeseen A II lisätään yksi lause, jonka mukaan vuonna 2008 hätäavun määrä 
korotetaan poikkeuksellisesti 479,218 miljoonaan euroon (käypinä hintoina), jotta voidaan 
kattaa elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten 
kehitysmaissa perustetusta uudesta rahoitusvälineestä johtuvat tarpeet.

Nykyisen institutionaalisen, taloudellisen ja poliittisen rakenteensa takia unionilla on tällä 
hetkellä vaikeuksia kunnioittaa sitoumuksia, joita se on antanut Kaakkois-Euroopan maille. 
Tämä ilmoitus, joka on esitetty mietinnössä Euroopan unionin valmiudesta integroida 
uusia jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat (Alexander Stubbin mietintö), johtaa 
siihen, että Euroopan parlamentti vahvistaa uudelleen sitoutuvansa laajentumiseen, koska se 
on historiallinen mahdollisuus varmistaa rauha, turvallisuus, vakaus, demokratia ja 
oikeusvaltioperiaate sekä talouskasvu ja vauraus Euroopassa, mutta se myös vahvistaa 
uudelleen olevansa vakuuttunut siitä, että laajentuminen on toteutettava yhdessä unionin 
syvenemisen kanssa, mikäli Euroopan integraatioprosessin tavoitteita ei haluta vaarantaa. Se 
katsoo, että Nizzan sopimus ei tarjoa riittävää perustaa uusille laajentumisille ja muistuttaa, 
että ennen uutta laajentumista on tärkeää toteuttaa Euroopan unionin uudistus. Mietinnössä 
luetellaan tärkeiksi katsottuja uudistuksia (määräenemmistöäänestys neuvostossa, 
puheenjohtajakausien kiertoa koskevan järjestelmän muuttaminen, komission puheenjohtajan 
valinta, kansallisten parlamenttien suurempi osallistuminen, unionin taustalla olevien arvojen 
ja sen tavoitteiden selkeä määrittely, rahoituskehyksen tarkistaminen jne.) Mietinnössä 
kyseenalaistetaan käsite "vastaanottovalmius", jonka Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto 
määritteli "unionin valmiudeksi ottaa vastaan uusia jäseniä samalla, kun pidetään huolta 
Euroopan integraation etenemisestä", ja ehdotetaan, että se korvattaisiin käsitteellä 
"integraatiovalmius". Siinä korostetaan, että "integraatiovalmius" ei ole uusi kriteeri, jota 
sovelletaan ehdokasvaltioihin, vaan edellytys onnistuneelle laajentumiselle ja Euroopan 
integraatioprosessin syventämiselle, ja että vastuu "integraatiovalmiuden" parantamisesta on 
unionilla eikä ehdokasvaltioilla. Mietinnössä korostetaan, että kyseiset uudistukset on 
toteutettava yhdessä niiden toimien kanssa, joilla pyritään lisäämään laajentumisen 
hyväksyntää kansalaisten keskuudessa, ja palautetaan mieliin unionin poliittisten johtajien 
vastuu laajentumisen ja Euroopan yhdentymisen tavoitteiden ja molemminpuolisten hyötyjen 
selittämisessä kansalaisille. Lopuksi parlamentti katsoo, että Euroopan parlamentin puoltavaa 
lausuntoa, jota Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa edellytetään, jotta 
neuvosto voi tehdä ratkaisun uusien jäsenvaltioiden liittämisestä, pitäisi soveltaa neuvottelujen 
aloittamista koskevaan päätökseen sekä niiden päättämiseen.

Euroopan parlamentti hyväksyi osallistuvan demokratian toiminnan parantamiseksi monia 
mietintöjä, jotka koskevat Euroopan tason poliittisten puolueiden toimintaa, Euroopan 
parlamentin kokoonpanoa ja äänioikeuden käyttämistä Euroopan parlamentin vaaleissa.
Euroopan parlamentin päätöslauselman Euroopan tason poliittisista puolueista (Jo Leinenin 
mietintö) aluksi todetaan, että monien Euroopan unionin kansalaisten ja Euroopan unionin 
instituutioiden välillä on kuilu, ja selitetään sitä riittämättömällä poliittisella viestinnällä tai 
tiedotuksella Eurooppa-politiikasta. Tämän todellisuuden lieventämiseksi Euroopan tason 
poliittisten puolueiden, jotka ovat merkittävä tekijä muodostettaessa ja ilmaistaessa Euroopan 
julkista mielipidettä, täytyy kehittyä Eurooppa-politiikan eri vaihtoehtojen aktiivisiksi eläviksi 
toimijoiksi, ja niiden on ponnisteltava sen puolesta, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti 
Euroopan parlamentin vaalien lisäksi myös kaikkiin muihin eurooppalaisen politiikan 
ilmenemismuotoihin. Sen aikaansaamiseksi on välttämätöntä päästä aitoon eurooppalaiseen 
puolueohjesääntöön, joka määrittää puolueiden oikeudet ja velvollisuudet ja antaa puolueille 
mahdollisuuden tulla oikeushenkilöiksi. Euroopan parlamentti pyytää perussopimus-, 



CM\779820FI.doc 15/380 PE423.766v01-00

FI

työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa antamaan konkreettisia asiaa koskevia 
ehdotuksia. Päätöslauselmassa ehdotetaan monia muutoksia rahoitusjärjestelmään ja pidetään 
aiheellisena tutkia, miten eurooppalaisia poliittisia säätiöitä voidaan tukea, miten 
eurooppalaisia nuorisojärjestöjä ja –liikkeitä voidaan hyödyntää ja miten Euroopan 
parlamentin puolueiden vaalilistat voitaisiin tehdä niin, että ne edistäisivät yleistä keskustelua 
EU:n politiikasta. Nämä Euroopan parlamentin vaatimukset on otettu huomioon Euroopan 
tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisessa vuonna 2007. Asetuksella pyritään 
pääasiassa vahvistamaan mahdollisuuksia poliittisten puolueiden rahoitussuunnitteluun 
pitkällä aikavälillä, helpottamaan varojen monipuolistamista ja tarjoamaan poliittisille 
puolueille enemmän joustavuutta Euroopan parlamentin heinäkuun 2009 vaalien osalta. Siinä 
tarkennetaan myös "Euroopan tason poliittisen säätiön" määritelmää ja asemaa. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyivät tämän muutoksen ensimmäisessä käsittelyssä 
aikaansaadulla sopimuksella (Jo Leinenin mietintö).

Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. kesäkuuta 2007 esittämän pyynnön perusteella Euroopan 
parlamentti antoi päätöslauselman Euroopan parlamentin kokoonpanosta (Alain 
Lamassouren ja Adrian Severinin mietintö), jossa otettiin huomioon Euroopan parlamentin 
kokoonpanoa koskeva uusi menettely, jonka mukaan kokonaismäärä rajataan 750 paikkaan, 
jolloin jäsenvaltiolla olisi enintään 96 paikkaa ja vähintään kuusi paikkaa, ja noudatetaan 
alenevan suhteellisuuden periaatetta, jota ei ole määritelty sopimuksessa. Euroopan 
parlamentille tämä periaate merkitsee, että kunkin jäsenvaltion väkiluvun ja paikkojen määrän 
suhteen on vaihdeltava niiden vastaavan väkiluvun perusteella siten, että väkiluvultaan 
suuremman jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen edustaa useampia kansalaisia kuin 
väkiluvultaan pienemmän jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen, mutta myös sitä, että 
millään väkiluvultaan pienemmällä jäsenvaltiolla ei ole enempää paikkoja kuin  väkiluvultaan 
suuremmalla jäsenvaltiolla. Tällä perusteella (joka mahdollistaa tehokkuuden, moninaisuuden 
ja yhteenkuuluvuuden periaatteiden yhdistämisen) päätöslauselmassa ehdotetaan järjestelmää, 
jonka nojalla on mahdollista mukautua jäsenvaltioiden väestörakenteen muutoksiin ilman 
perinpohjaisia neuvotteluja. Päätöslauselman liitteessä I (joka on ehdotus Eurooppa-neuvoston 
päätökseksi) ehdotetaan paikkojen uudelleenjakamista siten, että Saksaa lukuun ottamatta 
jäsenvaltioiden paikkojen määrä ei vähene. Ehdotuksessa ei oteta huomioon mahdollisia 
tulevia liittymisiä, jotka voivat aiheuttaa enimmäismäärän väliaikaisen ylittämisen 
vaalikauden loppuun asti. Euroopan parlamentti vahvistaa, että tämä ehdotus liittyy kiinteästi 
Lissabonin sopimuksen voimaantuloon, ja pidättää oikeuden vahvistaa hyväksyntänsä 
Eurooppa-neuvoston päätökselle Euroopan parlamentin paikkajaosta ottaen huomioon 
kyseisessä sopimuksessa määrätyt muiden Euroopan unionin toimielinten uudistukset.

Niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, 
Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY muuttamista koskevan 
ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on korjata äänestämiseen tai ehdokkaaksi asettumiseen 
useammin kuin kerran liittyvät tietyt puutteet. Siinä ehdotetaan nykyisen järjestelmän 
kumoamista samalla, kun pidetään voimassa muista valtioista peräisin olevien yhteisön 
kansalaisten virallinen ilmoitus siitä, että he eivät käytä äänioikeuttaan tai vaalikelpoisuuttaan 
kuin yhdessä jäsenvaltioissa. Euroopan parlamentti (Andrew Duffin mietintö) tuki 
yksinkertaistettua lähestymistapaa, mutta ehdotti, että nykyinen kielto asettua ehdolle 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa kumotaan edellyttäen, että oleskeluvaltio hyväksyy 
moninkertaisen ehdokkuuden. Euroopan parlamentti aikoo myös huolehtia siitä, että 
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oleskeluvaltion ei pidä automaattisesti poistaa äänestysoikeutta kansalaiselta, joka on 
menettänyt vaalioikeutensa toisessa jäsenvaltiossa. Kyseisen valtion on käsiteltävä tällaiset 
tapaukset tapauskohtaisesti kansallisen lainsäädännön perusteella. Myöskään kielto asettua 
ehdolle tai käyttää äänioikeutta alkuperäisessä jäsenvaltiossa ei saa johtaa yleiseen kieltoon 
kaikissa jäsenvaltioissa. Oleskeluvaltio voi säätää, että kansalaisilta, jotka ovat menettäneet 
vaalikelpoisuutensa tai äänioikeutensa alkuperäisessä jäsenvaltioissaan, poistetaan nämä 
oikeudet vasta, kun sen kansallisen lainsäädännön nojalla käy ilmi, että kyseiset kansalaiset 
olisivat menettäneet oikeutensa samalla tavalla samasta rikkeestä.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta aloitti saman aiheen tiimoilta 
keskustelun edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä 
vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamista koskevasta ehdotuksesta.
Andrew Duffin mietintöluonnoksesta on valiokunnassa käyty monia keskusteluja, mutta sitä ei 
ole kuitenkaan hyväksytty ennen vaalikauden loppua.

Osallistuva demokratia, joka kattaa edustuksellisen politiikan ja Euroopan parlamentin 
vaaleihin osallistumisen lisäksi sen, että edistetään keskustelua ja kansalaisyhteiskunnan 
suorempaa osallistumista EU:n rakenteisiin, on myös saanut Euroopan parlamentin liikkeelle, 
ja se on tutkinut ja laatinut ehdotuksia keskustelun kannustamiseksi kaikkien kansalaisten 
välillä. Päätöslauselmassa näkymistä kehittää Lissabonin sopimuksen mukaista 
kansalaisvuoropuhelua (Genowefa Grabowskan mietintö) painotetaan kansalaisyhteiskunnan 
tärkeää roolia Euroopan yhdentymisprosessissa ja tähdennetään, että jos unioni aikoo 
saavuttaa poliittiset päämääränsä ja tavoitteensa, on laajennettava julkista keskustelua, 
parannettava kansalaiskeskustelua ja lisättävä poliittista tietoisuutta. Euroopan parlamentti 
pyytää organisoimaan vähintään vuosittain järjestettäviä Euroopan parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien välisiä tapaamisia jäsenvaltioissa sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja komission jäsenten välisiä säännöllisiä tapaamisia. Neuvoston pitäisi 
helpottaa ja yksinkertaistaa työskentelyynsä tutustumista, ja unionin toimielimiä kehotetaan 
ylläpitämään ajantasaisia rekistereitä kaikista merkityksellisistä kansalaisjärjestöistä. Edustajat 
kannattavat sellaisen toimielinten välisen sopimuksen tekemistä, jossa säädetään sitovista 
suuntaviivoista kansalaisyhteiskunnan edustajien nimittämiseksi sekä menetelmistä 
kuulemisten järjestämiseksi ja niiden rahoittamiseksi. Komissiota puolestaan kehotetaan 
esittämään uusi eurooppalaisia yhdistyksiä koskeva ehdotus, jotta eurooppalaiset 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat tukeutua yhteiseen oikeusperustaan. Euroopan 
parlamentti pitää myönteisenä edustuksellisen demokratian ja osallistuvan demokratian 
lujittamista, joka on peräisin Lissabonin sopimuksessa käyttöönotetusta niin kutsutusta 
kansalaisaloitteesta.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta on lisäksi pyytänyt komissiota 
tekemään välittömästi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ehdotuksen selväksi, 
yksinkertaiseksi ja käyttäjäystävälliseksi asetukseksi kyseisen aloitteen täytäntöönpanosta 
(Sylvia-Yvonne Kaufmannin mietintö)1. Ehdotuksessa pitäisi olla kansalaisaloitteen 
määritelmään liittyviä käytännöllisiä elementtejä, jotta sitä ei sekoitettaisi vetoomusoikeuteen. 
Mietinnön liitteessä on suosituksia komissiolle, ja edustajat päättivät välittömästi tämän 
asetuksen antamisen jälkeen käsitellä kansalaisaloitetta koskevan menettelyn tehokkaan 
seurantajärjestelmän käyttöönottoa. Mietinnössä todetaan, että täyttääkseen ehdot 

                                               
1 Tästä mietinnöstä ei ole keskusteltu eikä äänestetty täysistunnossa, joten selvitykset perustuvat 

äänestykseen valiokunnassa.
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kansalaisaloitteen takana on oltava 1/500 väestöstä vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista. 
Kaikki unionin kansalaiset, joilla on äänioikeus oman jäsenvaltioinsa lainsäädännön nojalla, 
voivat osallistua kansalaisaloitteeseen. Kansalaisaloitetta koskevassa menettelyssä on 
seuraavat vaiheet: aloitteesta ilmoittaminen, tuenilmausten kerääminen, aloitteen jättäminen, 
komission kannan ilmoittaminen ja sen tarkistaminen, onko pyydetty säädös 
perustamissopimusten mukainen. Ensimmäisessä vaiheessa komissio tutkii, voidaanko aloite 
muodollisesti hyväksyä, ja ilmoittaa siitä kahden kuukauden kuluessa. Yksittäisten 
tuenilmaisujen keräämiselle on aikaa yksi vuosi, joka alkaa kolmannen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, kun kansalaisaloitteesta on ilmoitettu, ja jokainen 
annettu tuenilmaus voidaan perua tuenilmausten keräyksen voimassaoloaikana. Komissio 
tutkii sitten kansalaisaloitteen edustuksellisuudeen ja ilmoittaa tuloksesta kahden kuukauden 
kuluessa. Seuraavassa vaiheessa komissio tutkii perusteellisesti aloitteessa esitetyn 
vaatimuksen kolmen kuukauden kuluessa. Avoimuuden takia mietinnössä määrätään, että 
komissio voi aloittaa kansalaisaloitteen vaatimuksen sisällön käsittelyn vasta, kun muun 
muassa rahoituslähteet sisältävä kertomus (avoimuuskertomus) aloitteen rahoituksesta on 
toimitettu komissiolle.

Myös kansalaisten osallistumista EU:n rakenteisiin koskevia ongelmia on käsitelty 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa, joka on Andrzej
Wielowieyskin mietinnön puitteissa tutkinut syitä koko EU:n rakennelmaa ravistelevan 
legitimiteettikriisin syitä ja sitoutunut etsimään keinoja sen lievittämiseen. Työryhmä 
perustettiin, mutta valiokunta päätti olla hyväksymättä asiaa koskevaa mietintöä ennen 
vaalikauden loppua.

Edunvalvojien asema päätöksenteossa kasvaa koko ajan ja päätöslauselmassaan sääntöjen 
kehittämisestä edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä 
(Alexander Stubbin ja Ingo Friedrichin mietinnöt) Euroopan parlamentti tunnustaa keskeisen 
roolin, joka niillä on asiantuntemuksensa tuomisessa demokraattisen järjestelmän perustan 
muodostavaan avoimeen ja moniarvoiseen vuoropuheluun. Euroopan parlamentti vaatii 
tarvittavaa avoimuutta, joka on ehdoton edellytys unionin legitimiteetille ja sen kansalaisten 
keskuudessa nauttimalle luottamukselle, ja sitä tarvitaan sekä itse toimielinten työssä että 
lobbaajien keskuudessa, ja pitää tervetulleena komission ehdotusta soveltaa edunvalvojien 
toimintaan säännellympää kehystä ja ehdotusta "yhden luukun" järjestelmäksi, jossa lobbaajat 
voisivat rekisteröityä. Euroopan parlamentti kehottaa laatimaan yhteistä pakollista rekisteriä 
koskevan toimielinten välisen sopimuksen, erillisten rekisterien vastavuoroisen 
tunnustamisen. Se panee myös merkille komission valmisteleman yhteisiä menettelysääntöjä 
koskevan hankkeen ja muistuttaa, että parlamentilla on ollut tällainen säännöstö jo yli 
kymmenen vuoden ajan ja kehottaa komissiota neuvottelemaan parlamentin kanssa yhteisen 
säännöstön luomiseksi. Tätä varten se ehdottaa, että perustetaan yhteinen työryhmä 
tarkastelemaan sitä, millainen vaikutus on yhteisellä rekisterillä, ja yhteisten 
menettelysääntöjen laatimista. Korostetaan vielä, että päätöslauselmassa vaaditaan suurempaa 
avoimuutta toimintaryhmiltä, joita ei millään tavalla tule pitää parlamentin eliminä.

Sääntelyn alalla Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen muuttaminen (Richard 
Corbettin mietintö) on merkittävin muutos, jossa pyritään samalla muokkaamaan 
työjärjestystä Euroopan parlamentin uudistusta käsittelevän työryhmän tekemiin päätöksiin ja 
valmistelemaan toimielintä Lissabonin sopimuksen voimaantuloon. Kun tämän asiakirjan 
toimittaminen päätettiin, komission piti vielä hyväksyä kyseinen asiakirja ennen 
täysistunnossa käytävää keskustelua ja äänestystä.
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Tämän mietinnön lisäksi Euroopan parlamentti on vaalikauden aikana tehnyt monia 
muutoksia työjärjestyksen erityisimpiin kohtiin. Se on myös hyväksynyt oikaisuja koskevan 
artiklan, jonka muotoilulla voidaan kattaa kaikki virheet, riippumatta siitä, ovatko ne kieli- vai 
asiavirheitä ja siitä, tapahtuvatko ne lainsäädäntömenettelyssä, muussa kuin 
lainsäädäntömenettelyssä tai käsiteltävän olevassa toimielinten välisessä sopimuksessa 
(Richard Corbettin mietintö). Toisessa mietinnössä  (Gérard Onestan mietintö) Euroopan 
parlamentti on muokannut jäsentensä menettelysääntöjä estääkseen julkisten 
mielenilmausten tietyt äärimmäiset muodot jopa parlamentin sisällä, sillä ne voivat tehdä 
parlamentin keskustelusta sangen epämiellyttävää (erityisesti välihuomautukset, sanaharkat 
jne.), rajoittamatta kuitenkaan parlamentin ilmaisunvapautta tai istuntosalissa käydyn 
keskustelun eloisuutta. Parlamentin valtakirjojen tarkastusta ja toimikauden kestoa 
koskevia 3 ja 4 artiklaa on muokattu  (Borut Pahorin mietintö) 20. syyskuuta 1976 annetun 
säädöksen muutoksen takia ja sellaisten säännösten tarkentamiseksi, joilla voidaan reagoida 
ilmiselviin yhteensopimattomuustapauksiin jo Euroopan parlamentin järjestäytymisistunnosta 
alkavin vaikutuksin. Vaatimukset yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamisesta ovat 
saaneet Euroopan parlamentin (Marie-Line Reynaudin mietintö) muuttamaan 
työjärjestyksensä 80 artiklaa, joka liittyy yhteisön lainsäädännön kodifiointiin, ja ottamaan 
käyttöön uuden artiklan, jossa säädetään uudelleenlaatimista koskevien ehdotusten 
tarkastusmenettelystä. Näissä muutoksissa konkretisoituu parlamentin poliittinen tahto edistää 
enemmän ponnisteluja yksinkertaistamisprosessin käynnistämiseksi uudelleen parempaa 
sääntelyä koskevan aloitteen puitteissa. Tarkistaessaan (Ingo Friedrichin mietintö) 
työjärjestyksensä 139 artiklaa Euroopan parlamentti jatkoi vaalikauden loppuun 
poikkeustoimenpiteitä Euroopan unionin kaikkien virallisten kielten tulkkien ja kääntäjien 
(riittävän) käytettävyyden osalta. Parlamentti vahvisti kuitenkin, että täydellisen
monikielisyyden politiikka pysyy unionin perustavoitteena ja periaatteessa sen sisällä 
sovellettavana sääntönä. Työjärjestyksen 201 artiklan 1 kohdan muuttamisessa säädetään, että 
valiokuntien puheenjohtajat voivat kuulla toimivaltaista valiokuntaa, jos epäselvyyttä syntyy 
työjärjestyksen soveltamisessa tai tulkinnassa (Richard Corbettin mietintö). Euroopan 
parlamentti on muuttanut työjärjestystään jäsenten asemaa koskevien sääntöjen johdosta, ja 
muutokset tulevat voimaan vuonna 2009 (Ingo Friedrichin mietintö). Siitä lähtien edustajien 
kuluja ja korvauksia koskevat säännöt perustuvat työjärjestyksen 9−23 artiklaan ja 27 ja 
28 artiklaan eivätkä enää parlamentin sisäiseen organisatoriseen riippumattomuuteen. 
Toisella tarkistusosalla annetaan jokaiselle jäsenelle yksilöllinen oikeus antaa parlamentin 
aloiteoikeuden puitteissa ehdotus yhteisön säädökseksi. Säädetään myös, että ehdotukseen 
tarvitaan lupa parlamentin puheenjohtajakokoukselta, joka toimittaa sen tutkittavaksi 
toimivaltaiseen valiokuntaan, ja se päättää, annetaanko ehdotukselle lupa. Tarkistusten 
kääntämisen osalta säädetään myös muutoksista menettelyjärjestykseen, ja asetuksen 
liitteeseen uusi "henkilökohtaista eturistiriitaa" koskeva kohta. Työjärjestyksen 29 artiklaa, 
jolla säädetään poliittisten ryhmien muodostamisesta muutetaan (Richard Corbettin 
mietintö) siten, että ryhmän muodostamiseen vaadittu vähimmäismäärä nostetaan 
25 jäseneen, jotka edustavat vähintään neljäsosaa jäsenvaltioista. Mikäli ryhmän koko jää 
tämän alle, puhemies voi kuitenkin antaa sen jatkaa olemassaoloaan seuraavaan 
järjestäytymisistuntoon saakka, mikäli siinä on edustettuna vähintään viidesosa jäsenvaltioista 
ja se on ollut olemassa yli vuoden ajan. Työjärjestyksen 47 artiklan muuttamisessa pyritään 
tarkentamaan useiden saman asiakirjan laatimiseen osallistuvien valiokuntien yhteistyötä 
koskevia ehtoja (Richard Corbettin mietintö). Siinä säädetään, että puheenjohtaja, esittelijä 
ja lausuntojen valmistelijat päättävät yhdessä, mitkä tekstin osat kuuluvat niiden 
yksinomaiseen toimivaltaan ja sopivat työnsä yksityiskohdista, että asiasta vastaava 
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valiokunta voi hyväksyä lausunnon antavan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, 
kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat lausunnon antavan valiokunnan yksinomaiseen 
toimivaltaan. Lopuksi sovittelumenettelyssä parlamentin valtuuskuntaan on kuuluttava 
kaikkien lausunnon antavien valiokuntien lausunnon valmistelijat. Kaikki Euroopan unionin 
toimielimet ovat käyttäneet unionin symboleja (lippua, hymni, valuutta, Eurooppa-päivä 
9. toukokuuta) yli 30 vuotta ja Eurooppa-neuvosto hyväksyi ne virallisesti vuonna 1985. Siksi 
oli aiheellista, että Euroopan parlamentti muutti työjärjestystään (Carlos Carnero Gonzalezin 
mietintö), jotta voidaan tarkentaa sääntöjä niiden käytöstä Euroopan parlamentissa.
Tärkeimmät täysistuntotyöskentelyä ja valiokunta-aloitteisia mietintöjä (Richard Corbettin 
mietintö) koskevan päätöksen sisältämät muutokset ovat parlamentin uudistamista 
käsittelevän työryhmän ehdotusten aiheet. Ne ovat pääasiassa teknisiä ja niillä uudistetaan 
neuvostolle tai komissiolle osoitettuihin kirjallisiin kysymyksiin liittyviä menettelyjä, otetaan 
käyttöön uusi artikla, joka koskee lyhyttä esittelyä aiheesta, josta ei tarvitse käydä laajaa 
keskustelua, lisätään parlamentin näkyvyyttä keskusteluissa ja muutetaan valiokunta-
aloitteisia mietintöjä koskevia artikloja.

Euroopan parlamentti on myös tehnyt monia tulkintaa koskevia päätöksiä, jotka koskevat 
salaista äänestystä (Marie-Line Reynaudin mietintö), toimivaltaristiriitojen ratkaisemista 
erityisesti ei-lainsäädännöllisissä menettelyissä (Ingo Friedrichin mietintö), 
työjärjestyspuheenvuoroa (Jo Leinenin mietintö), kirjallisia kannanottoja (Richard Corbettin 
mietintö), asioiden tuomioistuinkäsittelyä (Costas Botopoulosin mietintö), puhemiehen 
tehtäviä (Jo Leinenin mietintö), valiokuntien puheenjohtajistoa (Mauro Zanin mietintö), 
valiokuntien toimivaltaa (Jo Leinen), päätösvaltaisuutta (Jo Leinenin mietintö), osallistuvia 
valiokuntia ja hyväksyntämenettelyä (Jo Leinenin mietintö).
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3. Perustuslakiasiat
A. Sopimuksetés ja hallitusten välinen konferenssi

aa. Perustuslakisopimus
-

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. lokakuuta 2004 Euroopan 
perustuslaista tehtävän sopimuksen ratifiointimenettelyistä ja sopimusta 
koskevasta tiedotusstrategiasta (B6-0067/2004) 24

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. tammikuuta 2005 Euroopan 
perustuslaista tehdystä sopimuksesta (2004/2129(INI)) –Íñigo Méndez De 
Vigon/Richard Corbettin mietintö 26

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. toukokuuta 2005 unionin 
ulkoisten toimien yksikön institutionaalisista ulottuvuuksista (B6-
0320/2005) 20

- Euroopan parlamentin päätöslauselma harkintakaudesta 19. tammikuuta 
2006: Euroopan unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat 
ja taustaa (2005/2146(INI)) – Andrew Duffin/Johannes Voggenhuberin mietintö 20

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 14.  kesäkuuta 2006, harkintakauden 
jatkotoimista ja Euroopan tulevaisuuden analyysistä (B6-0327/2006) 20

-

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 Euroopan unionin 
perustuslakiprosessin etenemissuunnitelmasta (2007/2087(INI)) – Elmar 
Brokin/Enrique Barón Crespon mietintö 46

ab. Perusoikeuskirja

-

- Euroopan parlamentin päätös 29. marraskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin päätökseksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
hyväksymisestä (2007/2218(ACI)) – Jo Leinenin mietintö 52

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJA 54
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ac. Lissabonin sopimus ja sen täytäntöönpano 

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. heinäkuuta 2007 
hallitustenvälisen konferenssin (HVK) koollekutsumisesta: Euroopan 
parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artikla) 
(2007/0808(CNS)) - Jo Leinenin mietintö

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. helmikuuta 2008 Lissabonin 
sopimuksesta (2007/2286(INI)) - Richard Corbettin/Íñigo Méndez De Vigon 
mietintö

- Mietintö Euroopan parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin 
sopimuksen täytäntöönpanossa (2008/2063(INI)) - Jo Leinenin mietintö

- Mietintö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten 
suhteiden kehityksestä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 
(2008/2120(INI)) - Elmar Brokin mietintö

- Mietintö Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan unionin 
institutionaalisen tasapainon kehittymiseen (2008/2073(INI)) - Jean-Luc 
Dehaenen mietintö

- Luonnos parlamentin päätöslauselmaesitykseksi Lissabonin sopimuksen 
ratifiointimenettelyjen jatkamisesta (AFCO/6/68955)

B. Suhteet muihin toimielimiin
ba. Euroopan komissio
Euroopan parlamentin ja komission välinen puitesopimus

- Euroopan parlamentin päätös 26. toukokuuta 2005 Euroopan parlamentin ja 
komission välisen puitesopimuksen tarkistamisesta (2005/2076(ACI)) - Jo 
Leinenin mietintö

Liite: Puitesopimus Euroopan parlamentin ja komission välisistä 
suhteista

Euroopan komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2005 Euroopan 
komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista (2005/2024(INI)) -
Andrew Duffin mietintö

Vireillä olevat lainsäädäntöehdotukset

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. toukokuuta 2006 vireillä olevien 
lainsäädäntöehdotusten seulonnan tuloksista (2005/2214(INI)) - Sylvia-
Yvonne Kaufmannin mietintö

Yhteispäätösmenettely

- Euroopan parlamentin päätös 22. toukokuuta 2007 yhteispäätösmenettelyyn 
sovellettavia käytännön menettelytapoja koskevan yhteisen julistuksen 
antamisesta (2005/2125(ACI)) - Jo Leinenin mietintö
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Liite: Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön 
menettelytapoja koskeva yhteinen julistus (Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 251 artikla)

Komission täytäntöönpanovalta (komitologia)

- Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. heinkäkuuta 2006 
muutetusta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 
1999/468/EY muuttamisesta (2002/0298(CNS)) - Richard Corbettin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 6. heinäkuuta 2006 toimielinten sopimuksen 
tekemisestä yhteisenä lausumana, joka koskee ehdotusta neuvoston 
päätökseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta (uusi 
sääntelymenettely, johon liittyy valvonta) (2006/2152(ACI)) - Richard 
Corbettin mietintö

Liite: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistus
- Euroopan parlamentin päätös 8. toukokuuta 2008 Euroopan parlamentin ja 

komission välisen sopimuksen tekemisestä menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 
1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (2008/2002(ACI)) -
Monica Frassonin mietintö

Liite: Euroopan parlamentin ja komission välinen sopimus 
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

bb. Muut 
Oikeusasiamies

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. kesäkuuta 2008 
oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen 
tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 
1994 tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamista koskevan 
Euroopan parlamentin päätöksen hyväksymisestä (2006/2223(INI)) - Anneli 
Jäätteenmäen mietintö

Liite: Euroopan parlamentin päätös oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista 
koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista 
yleisistä ehdoista tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom 
muuttamisesta

Virallisten julkaisujen toimisto

- Euroopan parlamentin päätös 19. helmikuuta 2009 luonnoksesta Euroopan 
parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, 
tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja 
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alueiden komitean päätökseksi Euroopan unionin virallisten julkaisujen 
toimiston organisaatiosta ja toiminnasta (2008/2164(ACI)) - Hanne Dahlin 
mietintö

Liite: Euroopan parlamentin, neuvoston, komission yhteisöjen 
tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätösluonnos

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2005 komission 
esittämästä luonnoksesta toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan 
unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (B6-0634/2005)

- Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2008 
sääntelyvirastojen institutionaalisten näkökulmien tulevaa sopimusta 
koskevasta strategiasta (2008/2103(INI)) - Georgios Papastamkosin mietintö

bc. Viestintäpolitiikka

- Euroopan parlamentin päätös 9. lokakuuta 2008 yhteisen julkilausuman 
"Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä" hyväksymisestä 
(2007/2222(ACI))- Jo Leinenin mietintö (väliaikainen painos)

Liite: Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä 23
bd. Talousarviota koskeva kurinalaisuus ja moitteeton varainhoito

- Euroopan parlamentin päätös 17. toukokuuta 2006 toimielinten 
sopimuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta  - 2006/2028(ACI)) - Sérgio Sousa Pinton mietintö

Liite: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen 
toimielinten sopimus talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta

- Euroopan parlamentin päätös 18. joulukuuta 2008 ehdotuksesta 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi 
(2008/2320(ACI)) - Jo Leinenin mietintö

Liite: Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen muuttaminen

C. Laajentumiseen liittyvät institutionaaliset näkökulmat
- Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin valmiudesta 

integroida uusia jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat 
(2006/2226(INI)) - Alexander Stubbin mietintö



PE423.766v01-00 24/380 CM\779820FI.doc

FI



Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. lokakuuta 2004 Euroopan perustuslaista tehtävän 
sopimuksen ratifiointimenettelyistä ja sopimusta koskevasta tiedotusstrategiasta (B6-
0067/2004)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurooppa-valmistelukunnan laatiman tekstin pohjalta tehdyn ehdotuksen 
sopimukseksi Euroopan perustuslaista, jonka hallitustenvälisessä konferenssissa kokoontuneet 
Euroopan unionin valtion- tai hallitusten päämiehet hyväksyivät 18. kesäkuuta 20041, ja joka on 
tarkoitus allekirjoittaa Roomassa 29. lokakuuta 2004,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A. pitää historiallisena 18. kesäkuuta 2004 tehtyä sopimusta, joka on laajentuneen Euroopan 
unionin ensimmäinen huomattava poliittinen teko ja luo perustan uudistuneelle unionille, joka 
perustuu lisääntyneeseen demokratiaan, avoimuuteen ja tehokkuuteen,

B. ottaa huomioon, että vuonna 2005, kuusikymmentä vuotta toisen maailmansodan päättymisen ja 
kuusitoista vuotta Euroopan kahtiajaon päättymisen jälkeen, Eurooppa elää jälleen sovussa 
rauhan ja vapauden vallitessa ja että tämän rauhan perustana on yhä voimakkaampi 
taloudellinen ja poliittinen yhdentyminen, johon Euroopan yhteisöt ja myöhemmin Euroopan 
unioni ja niiden laajentumiset ovat ratkaisevasti vaikuttaneet,

C. katsoo, että perustuslaki tulisi esittää Euroopan kansalaisille mahdollisimman selkeällä, 
rehellisellä ja ymmärrettävällä tavalla korostaen selvästi jo voimassa olevia osia ja painottaen 
uusia määräyksiä,

1. antaa lausuntonsa perustuslaista tehtävästä sopimuksesta mahdollisimman pian sen 
allekirjoittamisen jälkeen;

2. pyytää neuvostoa kehittämään jäsenvaltioille yhteensovitetun lähestymistavan kansallisten 
ratifiointimenettelyjen aikatauluun sekä vaihtamaan parlamentaarista valvontaa ja 
kansanäänestyskampanjointia koskevia parhaita käytäntöjä;

3. ehdottaa, että 5.–8. toukokuuta 2005 voisi olla sopiva aika suunniteltujen 
perustuslakikansanäänestysten järjestämiseksi tai parlamentin ratifioinniksi jäsenvaltioissa, sillä 
tällä ajanjaksolla olisi symboliarvoa sekä maanosamme rauhan että Euroopan yhdentymisen 
kannalta;

4. ehdottaa, että ratifiointiprosessi olisi saatettava päätökseen kaikissa jäsenvaltioissa kesäkuuhun 
2006 mennessä;

5. pitää välttämättömänä perustuslakiehdotuksen eurooppalaisen ulottuvuuden korostamista 
kansallisissa ratifiointimenettelyissä samaan kansalaisyhteisöön kuulumisen tunteen 
lisäämiseksi koko unionissa;

                                               
1 Asiakirja CIG 87/04.
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6. kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan asianmukaisen kampanjan ja tiedotusstrategian; on 
valmis osallistumaan tähän strategiaan;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. tammikuuta 2005 Euroopan perustuslaista 
tehdystä sopimuksesta (2004/2129(INI)) –Íñigo Méndez De Vigon/Richard Corbettin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen (jäljempänä 'perustuslaki'),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja EY:n perustamissopimuksen 
sellaisina kuin ne ovat muutettuina Euroopan yhtenäisasiakirjalla ja Maastrichtin, Amsterdamin 
sekä Nizzan sopimuksilla,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perussoikeuskirjan1,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Laekenin julistuksen 2,

– ottaa huomioon perustuslakia pohjustaneet päätöslauselmansa 3,

– ottaa huomioon antamansa päätöslauselmat 4 joilla valmisteltiin hallitustenvälisiä konferensseja, 
ja päätöslauselmat 1, joissa se arvioi niiden tuloksia, 

                                               
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Laekenin Eurooppa-neuvosto, Laekenin julistus Euroopan unionin tulevaisuudesta, SN 273/01, 

15.12.2001. 
3 Päätöslauselma 14.2.1984 ehdotuksesta Euroopan unionista tehtäväksi sopimukseksi (EYVL C 77, 

19.3.1984, s. 53; esittelijä: Altiero Spinelli, 1-1200/1983).
Päätöslauselma 11.7.1990 Euroopan unionin perustuslakiehdotusta koskevista Euroopan parlamentin 
suuntaviivoista (EYVL C 231, 17.9.1990, s. 91; esittelijä: Emilio Colombo, A3-0165/1990).
Päätöslauselma 12.12.1990 Euroopan unionin perustuslaillisesta perustasta (EYVL C 19, 28.1.1991, 
s. 65; esittelijä: Emilio Colombo, A3-0301/1990).
Päätöslauselma 10.2.1994 Euroopan unionin perustuslaista (EYVL C 61, 28.2.1994, s. 155; esittelijä:
Fernand Herman, A3-0064/1994).
Päätöslauselma 25.10.2000 perussopimusten muuttamisesta perustuslain muotoon (EYVL C 197, 
12.7.2001, s. 186; esittelijä: Olivier Duhamel, A5-0289/2000).

4 Päätöslauselma 14.3.1990 Euroopan unionia koskevaa parlamentin strategiaa käsittelevästä HVK:sta 
(EYVL C 96, 17.4.1990, s. 114; esittelijä: David W. Martin, A3-0047/1990).
Päätöslauselma 11.7.1990 Euroopan unionia koskevaa parlamentin strategiaa käsittelevästä HVK:sta 
(EYVL C 231, 17.9.1990, s. 97; esittelijä: David W. Martin, A3-0166/1990).
Päätöslauselma 22.11.1990 Euroopan unionia koskevaa parlamentin strategiaa käsittelevistä HVK:ista 
(EYVL C 324, 24.12.1990, s. 219; esittelijä: David W. Martin, A3-0270/1990).
Päätöslauselma 22.11.1990, joka sisältää parlamentin lausunnon talous- ja rahaliittoa ja poliittista unionia 
käsittelevien hallitustenvälisten konferenssien koollekutsumisesta (EYVL C 324, 24.12.1990, s. 238; 
esittelijä: David W. Martin, A3-0281/1990).
Päätöslauselma 17.5.1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toimivuudesta vuoden 1996 
hallitustenvälistä konferenssia silmällä pitäen – unionin täytäntöönpano ja kehittäminen (EYVL C 151, 
19.6.1995, s. 56; esittelijät: Jean-Louis Bourlanges ja David W. Martin, A4-0102/1995).
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– ottaa huomioon ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista, jonka Eurooppa-
valmistelukunta hyväksyi yhteisymmärryksellä 13. kesäkuuta ja 10. heinäkuuta 2003, sekä 
antamansa päätöslauselmat 2, joilla se valmisteli ja jälkeenpäin arvioi valmistelukunnan työtä,

– ottaa huomioon alueiden komitean 17. marraskuuta 20043 sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean 28. lokakuuta 20044 Euroopan parlamentin pyynnöstä5 perustuslaista antamat 
lausunnot,

– ottaa huomioon aluejärjestöjen, työmarkkinaosapuolten sekä kansalaisyhteiskunnan foorumien 
edustajien 25. marraskuuta 2004 pidetyssä julkisessa kuulemistilaisuudessa esittämät 
näkemykset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, 
budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

                                                                                                                                                           

Päätöslauselma 13.3.1996, joka sisältää (i) hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumiseen liittyvän 
parlamentin lausunnon ja (ii) pohdintaryhmän työn arvioinnin sekä Euroopan parlamentin ensisijaisina 
pitämien toimintalinjojen täsmentämisen hallitustenvälistä konferenssia silmällä pitäen (EYVL C 96, 
1.4.1996, s. 77; esittelijät: Raymonde Dury ja Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996).
Päätöslauselma 18.11.1999 perustamissopimusten uudistuksen ja seuraavan hallitustenvälisen 
konferenssin valmistelusta (EYVL C 189, 7.7.2000, s. 222; esittelijät: Giorgos Dimitrakopoulos ja Jo 
Leinen, A5-0058/1999).
Päätöslauselma 3.2.2000 hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumisesta (EYVL C 309, 27.10.2000, 
s. 85; esittelijät: Giorgos Dimitrakopoulos ja Jo Leinen, A5-0018/2000).
Päätöslauselma 16.3.2000 Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimisesta (EUVL C 377, 29.12.2000, 
s. 329; esittelijät: Andrew Duff ja Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000).
Päätöslauselma 13.4.2000 Euroopan parlamentin ehdotuksista hallitustenväliselle konferenssille (EYVL 
C 40, 7.2.2001, s. 409; esittelijät: Giorgos Dimitrakopoulos ja Jo Leinen, A5-0086/2000).

1 Päätöslauselma 16.1.1986, joka sisältää parlamentin kannan 16.–17. joulukuuta 1985 pidetyn HVK:n 
hyväksymään yhtenäisasiakirjaan (EYVL C 36, 17.2.1986, s. 144; esittelijä: Altiero Spinelli, A2-
0199/1985).
Päätöslauselma 11.12.1986 Euroopan yhtenäisasiakirjasta (EYVL C 7, 12.1.1987, s. 105; esittelijä: Luis 
Planas Puchades, A2-0169/1986).
Päätöslauselma 7.4.1992 Maastrichtissa järjestetyn HVK:n tuloksista (EYVL C 125, 18.5.1992, s. 81; 
esittelijät: David W. Martin ja Fernand Herman, A3-0123/1992).
Päätöslauselma 19.11.1997 Amsterdamin sopimuksesta (EYVL C 371, 8.12.1997, s. 99; esittelijät: Íñigo 
Méndez de Vigo ja Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997).
Päätöslauselma 31.5.2001 Nizzan sopimuksesta ja Euroopan unionin tulevaisuudesta (EYVL C 47 E, 
21.2.2002, s. 108; esittelijät: Íñigo Méndez de Vigo ja António José Seguro, A5-0168/2001).

2 Päätöslauselma 29.11.2001 Laekenin Eurooppa-neuvostosta ja Euroopan unionin tulevaisuudesta (EYVL 
C 153 E, 27.6.2002, s. 310; esittelijät: Jo Leinen ja Íñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001).
Päätöslauselma 24.9.2003 ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista ja Euroopan parlamentin 
kannasta hallitusten välisen konferenssin koollekutsumiseen (EYVL C 77 E, 26.3.2004, s. 255; esittelijät:
José-María Gil-Robles Gil-Delgado ja Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003).

3 AK 354/2003 lopull., ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
4 ETSK 1416/2004, ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
5 P6_PV(2004)09-14, kohdat 8.2 ja 8.3.
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valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalousvaliokunnan, 
kalatalousvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokunnan sekä vetoomusvaliokunnan lausunnot (A6-0070/2004),

sekä katsoo seuraavaa:

A. Euroopan unionilla on historiansa aikana ollut merkittävä rooli jatkuvasti laajentuvan rauhaan ja 
vaurauteen, demokratiaan sekä vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen 
luomisessa,

B. perustuslaki vahvistaa näitä saavutuksia ja sisältää myös useita uudistuksia, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta ylläpidetään ja parannetaan 25:n ja mahdollisesti sitäkin useamman 
jäsenvaltion muodostaman unionin kykyä toimia tehokkaasti sisäisesti ja ulkoisesti,

C. Euroopan parlamentin pyrkimykset sen ensimmäisistä välittömistä vaaleista alkaen saada aikaan 
perustuslaki huipentuivat valmistelukunnan menestykseen sen laadittua ehdotuksen 
tehokkuutensa täysin osoittanutta demokraattista, edustuksellista ja avointa menetelmää 
käyttäen ja Euroopan kansalaisten esitykset huomioon ottaen, minkä ansiosta saavutettiin 
yksimielisyys, joka säilyi hallitustenvälisessä konferenssissa oleellisilta osiltaan 
muuttumattomana,

D. perustuslaissa, jonka oli oltava kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyttävissä oleva kompromissi, 
jätettiin väistämättä huomiotta joitakin Euroopan parlamentin ja valmistelukunnan tekemiä 
ehdotuksia, jotka esittäjiensä mukaan olisivat tuoneet unioniin uusia parannuksia; monet näistä 
voidaan kuitenkin toteuttaa tulevaisuudessa,

E. jokaisen Euroopan unionin jäsenvaltion hallituksen perustuslaille antama hyväksyntä osoittaa, 
että kaikki jäsenvaltioiden vaaleilla valitut hallitukset haluavat tulevaisuudessa työskennellä 
yhdessä kyseisen kompromissin pohjalta, mikä edellyttää jokaiselta hallitukselta 
mahdollisimman suurta poliittista panosta, jotta perustuslaki saadaan ratifioitua ennen 1. 
marraskuuta 2006,

F. perustuslakia on moitittu julkisessa keskustelussa tavalla, joka ei vastaa sen määräysten 
todellista sisältöä ja oikeudellisia seurauksia, koska perustuslaki ei johda keskitetyn supervaltion 
luomiseen, se ei heikennä unionin sosiaalista ulottuvuutta vaan pikemminkin vahvistaa sitä, eikä 
se torju Euroopan historiallisia ja hengellisiä juuria vaan viittaa kulttuuriseen, uskonnolliseen ja 
humanistiseen perintöön,

1. katsoo, että kokonaisuudessaan perustuslaki on hyvä kompromissi ja olemassa oleviin 
perussopimuksiin verrattuna valtava parannus, joka voimaan tullessaan tarjoaa näkyviä etuja 
kansalaisille (ja Euroopan parlamentille sekä jäsenvaltioiden parlamenteille heidän 
demokraattisina edustuslaitoksinaan), jäsenvaltioille (alueet ja paikallisviranomaiset mukaan 
lukien) ja Euroopan unionin toimielinten ja näin ollen koko unionin toiminnan tehostamiselle;

Unionin luonteen ja tavoitteiden tehostettu selkeyttäminen

2. pitää myönteisenä, että perustuslaki antaa kansalaisille selkeämmän kuvan unionin luonteesta ja 
tavoitteista sekä unionin ja jäsenvaltioiden suhteista, erityisesti seuraavista syistä:
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a) monimutkainen perussopimuskokonaisuus korvataan yhdellä helpommin ymmärrettävällä 
asiakirjalla, jossa eritellään unionin tavoitteet, toimivallat ja niiden rajoitukset, unionin 
politiikan välineet ja sen toimielimet,

b) unionin kaksinainen legitimiteetti vahvistetaan ja samalla täsmennetään, että kyse on 
valtioiden ja kansalaisten unionista,

c) unionin perustana olevia, kaikille jäsenvaltioille yhteisiä arvoja, jotka luovat vahvat siteet 
unionin kansalaisten välille, selkeytetään ja laajennetaan,

d) unionin tavoitteita sekä sen toimia ohjaavia periaatteita ja sen suhteita jäsenvaltioihin 
selvennetään ja ne määritellään entistä paremmin,

e) taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus vahvistetaan unionin tavoitteeksi,

f) perustuslaissa on uusia yleisesti sovellettavia määräyksiä, jotka koskevat korkeaa 
työllisyyttä, naisten ja miesten tasa-arvon edistämistä, kaikenlaisen syrjinnän poistamista, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämistä, 
sosiaalista suojelua, korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä terveyttä, 
kuluttajansuojaa, kestävän kehityksen edistämistä sekä yleishyödyllisten palvelujen 
huomioon ottamista,

g) sekaannus "Euroopan yhteisön" ja "Euroopan unionin" välillä poistuu, kun Euroopan 
unionista tulee yksi ainoa oikeusobjekti ja se saa yhtenäisen rakenteen,

h) unionin lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja terminologiaa selvennetään käyttämällä 
ymmärrettävämpää sanastoa: eurooppalait ja eurooppapuitelait korvaavat nykyiset lukuisat 
säädöstyypit (asetukset, direktiivit, päätökset, puitepäätökset jne.),

i) annetaan takeet, että unionista ei koskaan tule keskitettyä kaikkivoipaa "supervaltiota":
– korostetaan vahvasti käsitteeseen "erilaisuudessaan yhdistynyt" olennaisesti sisältyvää 

hajauttamista,
– velvollisuus "kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen osa 

niiden poliittisia ja perustuslaillisia rakenteita, myös alueellisen ja paikallisen 
itsehallinnon osalta",

– toimivallan siirtämisen periaate (jonka mukaan unionilla on vain jäsenvaltioiden sille 
antama toimivalta), toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate,

– jäsenvaltioiden osallistuminen unionin päätöksentekojärjestelmään ja siihen tehtävistä 
mahdollisista muutoksista sopimiseen,

j) unionin symbolien sisällyttäminen perustuslakisopimukseen parantaa tietämystä unionin 
toimielimistä ja niiden toiminnasta,

k) jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta koskeva lauseke merkitsee, että kansalaiset voivat 
odottaa saavansa apua unionin kaikista muista osista terrorihyökkäyksen, 
luonnonkatastrofin tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden sattuessa;

Tehokkuuden parantaminen ja roolin vahvistaminen maailmassa
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3. pitää myönteisenä, että perustuslain tullessa voimaan unionin toimielimet voivat toteuttaa 
tehtäviään tehokkaammin seuraavista syistä:

a) niiden alojen määrä kasvaa, joista hallitukset päättävät neuvostossa yksimielisen päätöksen 
sijasta määräenemmistöllä; tämä on välttämätöntä, jotta 25 jäsenvaltion unioni voi toimia 
ilman, että sen toimintaa estetään veto-oikeudella,

b) Eurooppa-neuvostossa otetaan käyttöön kahden ja puolen vuoden mittainen 
puheenjohtajakausi aikaisemman kuuden kuukauden kiertävän puheenjohtajakauden tilalle,

c) komission jäsenmäärää vähennetään vuodesta 2014 lähtien jäsenvaltioiden tasapuoliseen 
vuorotteluun perustuen,

d) unionin toiminnan näkyvyys ja sen kapasiteetti globaalina toimijana paranevat 
merkittävästi:
– päällekkäisyyttä ja sekaannusta aiheuttaneet Euroopan unionin ulkopolitiikan korkean 

edustajan ja ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen tehtävät yhdistetään yhdeksi 
ainoaksi unionin "ulkoasianministeriksi", joka toimii komission varapuheenjohtajana ja 
ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja jolla on oikeus puhua unionin nimissä asioista, 
joista unionilla on yhteinen kanta,

– perustetaan yhteinen ulkoisen toiminnan yksikkö, jonka on oltava mahdollisimman 
tiiviisti sidoksissa komissioon ja jonka on johdettava Euroopan vahvistumiseen
yhteisönä,

– oikeushenkilöyden antaminen unionille – aiemmin Euroopan yhteisö oli oikeushenkilö 
– parantaa unionin toimintakykyä kansainvälisissä suhteissa ja sen mahdollisuuksia 
liittyä sopimuspuolena kansainvälisiin sopimuksiin,

– unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla 
vahvistetaan varmistamalla tarvittava joustavuus, jonka ansiosta jäsenvaltioiden erilaiset 
näkemykset näissä asioissa otetaan huomioon,

e) vähennetään Euroopan unionin lainsäädäntövälineiden määrää sekä niiden hyväksymiseen 
tarvittavia menettelyjä; selkiytetään oikeussäädösten ja täytäntöönpanosäädösten välistä 
eroa,

f) oikeus- ja sisäasioiden alalla käytetään tehokkaampia menettelyjä, joita soveltamalla 
voidaan odottaa konkreettista edistystä oikeus-, turvallisuus- ja maahanmuuttoasioissa,

g) monissa muissa asioissa tulee helpommaksi soveltaa toimivaa yhteisömetodia heti kun 
siihen on yhteistä poliittista tahtoa,

h) joustavat järjestelyt ovat useammin mahdollisia, jos kaikki jäsenvaltiot eivät halua tai voi 
edetä tiettyjen toimintalinjojen mukaisesti yhtaikaa;

Demokraattisen vastuun lisääminen
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4. pitää myönteisenä, että kansalaiset voivat paremmin valvoa Euroopan unionin toimintaa 
lisääntyneen demokraattisen vastuun myötä, etenkin seuraavien parannusten seurauksena:

a) Euroopan unionin lainsäädännön hyväksyntä edellyttää jäsenvaltioiden parlamenttien 
käsittelyä, ja – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – niin jäsenvaltioiden hallitusten 
(neuvosto) kuin myös suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin hyväksyntää; 
kyseessä on parlamentaarinen menettely, jota ei ole missään muussa ylikansallisessa tai 
kansainvälisessä järjestelmässä,

b) jäsenvaltioiden parlamentit saavat kaikki unionin ehdotukset riittävän ajoissa 
keskustellakseen niistä ministerien kanssa ennen neuvoston kannan hyväksymistä, ja ne 
saavat lisäksi oikeuden vastustaa lainsäädäntöehdotusta, jos se niiden mielestä ylittää 
unionin toimivallan,

c) Euroopan parlamentti päättää yleensä unionin lainsäädännöstä tasavertaisena neuvoston 
kanssa,

d) Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan luoden täten yhteyden Euroopan 
parlamentin vaalien tulokseen,

e) neuvoston yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa nimittämä unionin 
ulkoasiainministeri on vastuussa sekä Euroopan parlamentille että Eurooppa-neuvostolle,

f) uusi talousarviomenettely edellyttää, että sekä neuvosto että Euroopan parlamentti 
hyväksyvät kaikki unionin menot poikkeuksetta, jolloin kaikki menot alistetaan 
täysimääräiseen demokraattiseen valvontaan,

g) komissiolle siirretyn lainsäädäntävallan käyttöä seurataan valvontajärjestelmän avulla siten, 
että Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat kumpikin estää sellaisten komission päätösten 
voimaantulon, joita ne vastustavat,

h) virastot ja etenkin Europol alistetaan tiiviimpään parlamentaariseen valvontaan,

i) neuvoston istunnot ovat julkisia käsiteltäessä ja hyväksyttäessä unionin lakeja,

j) alueiden komitean roolia vahvistetaan,

k) tarkistettaessa perustuslakia tulevaisuudessa myös Euroopan parlamentti voi esittää 
ehdotuksia, ja valmistelukunnan pitää tarkastella kaikkia ehdotettuja tarkistuksia, ellei 
parlamentti päätä tämän olevan tarpeetonta;

Enemmän oikeuksia kansalaisille

5. pitää myönteisenä, että kansalaisten oikeuksia vahvistetaan seuraavien parannusten avulla:

a) Euroopan unionin perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslain II osaan, mikä merkitsee 
sitä, että kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön sisältyvien säännösten ja kaikkien 
EU:n toimielinten toteuttamien tai EU:n lainsäädäntöön perustuvien toimien on oltava 
mainittujen normien mukaisia,
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b) Euroopan unioni liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen, minkä myötä unioni on saman 
ulkoisen arvioinnin kohteena kuin sen jäsenvaltiot,

c) uudet määräykset helpottavat kansalaisten, työmarkkinaosapuolten ja edustuksellisten 
järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista unionin asioiden käsittelyyn,

d) eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönotto antaa kansalaisille mahdollisuuden esittää 
ehdotuksia asioista, jotka heidän mielestään edellyttävät unionin säädöstä perustuslain 
panemiseksi täytäntöön,

e) yksityishenkilöiden oikeussuojakeinoja parannetaan Euroopan unionin oikeuteen liittyvissä 
asioissa;

Päätelmät 

6. hyväksyy perustuslakisopimuksen ja kannattaa vilpittömästi sen ratifiointia;

7. uskoo, että tämä perustuslaki tarjoaa Euroopan unionin tulevaa kehitystä varten vakaat ja 
pysyvät puitteet, joiden avulla unionin laajentuminen on mahdollista tulevaisuudessa, samalla 
kun se tarjoaa mekanismit tarkistaa sopimusta tarvittaessa;

8. on valmis käyttämään perustuslain mukaista uutta aloiteoikeuttaan ehdottaa perustuslakiin 
parannuksia;

9. toivoo, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat ratifioida perustuslaista tehdyn 
sopimuksen vuoden 2006 puoliväliin mennessä;

10. toistaa pyyntönsä kaikkien mahdollisten toimien toteuttamiseksi, jotta unionin kansalaiset 
saisivat selkeää ja objektiivista tietoa perustuslain sisällöstä; kehottaa näiltä osin Euroopan 
unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita niiden jakaessa kansalaisille perustuslakisopimusta 
(täydellisenä tai lyhennettynä versiona) erottamaan selkeästi nykyisissä perussopimuksissa jo 
voimassa olevat elementit perustuslain mukanaan tuomista määräyksistä niin pedagogisten 
syiden kuin myös keskustelujen selventämisen vuoksi; kehottaa niitä myös tunnustamaan 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen roolin ratifiointikeskusteluissa ja antamaan riittävästi tukea, 
jotta kyseiset järjestöt saavat jäsenistönsä ja kannattajansa mukaan näihin keskusteluihin 
kaikkialla unionissa, sillä näin edistetään kansalaisten aktiivista osallistumista 
ratifiointikeskusteluihin;

o

o     o

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan mietinnön jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille, 
neuvostolle, komissiolle ja Eurooppa-valmistelukunnan entisille jäsenille sekä varmistamaan, 
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että parlamentin yksiköt, parlamentin tiedotustoimistot mukaan lukien, tarjoavat kattavaa tietoa 
perustuslaista ja parlamentin kannasta siihen.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. toukokuuta 2005 unionin ulkoisten toimien 
yksikön institutionaalisista ulottuvuuksista (B6-0320/2005)

Euroopan parlamentti , joka

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssin Euroopan perustuslaista 
tehdyn sopimuksen III-296 artiklasta antaman julistuksen 24, joka sisältyy Euroopan 
perustuslakia koskevan hallitusten välisen konferenssin 29. lokakuuta 2004 päivätyn 
päätösasiakirjan liitteeseen1,

– ottaa huomioon 16. ja 17. joulukuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja 
erityisesti niiden 71–73 kohdan,

– ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan perustuslaista 
tehdystä sopimuksesta ja erityisesti sen 3 kohdan d alakohdan2,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 15. maaliskuuta 
2005 järjestämän kuulemistilaisuuden,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta 
komissiolle esitetyn suullisen kysymyksen aiheesta "toimielimiä koskevat näkökohdat Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa" (O-0054/05),

– ottaa huomioon komission kyseisen kysymyksen johdosta antaman lausunnon 11. toukokuuta 
2005 pidetyssä istunnossa sekä lausuntoa seuranneen keskustelun,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että sillä, miten tuleva Euroopan ulkoisten toimien yksikkö (EUTY) järjestää 
toimintansa, on ratkaiseva merkitys unionin ulkoisten toimien yhdenmukaistamista ja 
tehostamista ja niiden näkyvyyden parantamista koskevan tavoitteen saavuttamisen kannalta,

B. ottaa huomioon, että neuvoston pääsihteerin, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan ja komission on määrä luovuttaa yhteinen raportti EUTY:ä koskevien valmistelujen 
edistymisestä Eurooppa-neuvostolle sen kokoontuessa kesäkuussa 2005,

C. katsoo, että Euroopan parlamentin ja komission lienee syytä sopia hyvissä ajoin eräistä EUTY:n 
rakennetta koskevista periaatteellisista kysymyksistä,

1. muistuttaa komissiota siitä, että päätös EUTY:n perustamisesta on mahdollinen vain sen 
suostumuksella, ja vaatii komissiota tukemaan EUTY:tä koskevassa valmistelutyössään koko 
sille toimielimenä kuuluvalla painoarvollaan tavoitetta säilyttää ja kehittää edelleen 
yhteisömallia unionin ulkoisten toimien alalla;

                                               
1 EUVL C 310, 16.12.2004, s. 420.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0004.
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2. katsoo, että EUTY:n tulisi organisatorisesti, hallinnollisesti ja talousarvion suhteen olla 
nivoutunut komission yksiköihin, ja ottaa huomioon, että sen johtajana toimiva ulkoministeri, 
joka toimii myös komission varapuheenjohtajana, huolehtii siitä, että perustuslain mukaisesti 
yksikkö sitoutuu "klassisen" ulkopolitiikan (YUTP ja YTPP) osalta neuvoston päätöksiin, ja 
ottaa huomioon myös, että yhteisön ulkosuhteiden osalta se kuuluu komission kollegion 
päätösten alaisuuteen;

3. kehottaa komissiota tulevia ehdotuksia antaessaan pitämään kiinni, perustuslain säännösten 
hengen ja pyrkimysten mukaisesti sekä Eurooppa-valmistelukunnan keskustelujen hengessä, 
seuraavien periaatteiden noudattamisesta:

a) EUTY:n henkilöstön tulisi koostua asianmukaisessa ja tasapainoisessa suhteessa 
komission, neuvoston sihteeristön sekä kansallisten diplomaattisten elinten 
henkilöstöstä;

b) EUTY:n rakenteen tulisi taata unionin yhtenäinen toiminta ulkosuhteissa; etenkin 
nimenomaan YUTP-kysymyksiä käsittelevät yksiköt ja edustustojen johtavat 
virkamiehet tulisi siirtää EUTY:hyn;

c) ei ole tarpeen siirtää ulkosuhteisiin liittyviä toimia pois komission kaikista pääosastoista; 
Eurooppa-neuvostolle laaditun edistymisraportin tulisi toimia mallina keskustelulle, joka 
koskee kyseisiä aloja (esim. kauppa, kehitysyhteistyö, laajentuminen, EuropeAid-
yhteistyövirasto, humanitaarisen avun virasto ja talous- ja raha-asioiden pääosaston 
ulkoista toimintaa harjoittavat yksiköt);

d) kolmansissa maissa olevat komission edustustot ja neuvoston yhteystoimistot pitäisi 
yhdistää "unionin lähetystöiksi", ja niiden tulisi olla EUTY:n henkilöstön alaisuudessa, 
joka olisi ulkoministerin määräysvallassa ja valvonnassa, mutta niiden tulisi olla 
hallinnollisesti yhdistettyjä komission yksiköihin, mikä ei kuitenkaan sulkisi pois 
mahdollisuutta nimittää näiden valtuuskuntien asiantuntijoita muista komission tai 
parlamentin pääosastoista;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma harkintakaudesta 19. tammikuuta 2006: Euroopan 
unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat ja taustaa (2005/2146(INI)) –
Andrew Duffin/Johannes Voggenhuberin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Nizzan sopimuksen,

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista, 

– ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan perustuslaista 
tehdystä sopimuksesta1,

– ottaa huomioon valtioiden ja hallitusten päämiesten 18. kesäkuuta 2005 antaman julistuksen 
Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifioinnista, joka annettiin 16. ja 17. kesäkuuta 
2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätyttyä,

– ottaa huomioon sopimuksen Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin,

– ottaa huomioon alueiden komitean 13. lokakuuta 2005 harkinta-ajasta antaman lausunnon2 sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. lokakuuta 2005 harkinta-ajasta antaman lausunnon3

parlamentin pyynnöstä4,

 ottaa huomioon 15. ja 16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
ulkoasiainvaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, 
oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot 
(A6-0414/2005),

A. toteaa, että Euroopan unionin 25 jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiehet allekirjoittivat 
sopimuksen Euroopan perustuslaista 29. lokakuuta 2004 ja että Eurooppa-neuvosto vahvisti 
asian 18. kesäkuuta 2005 antamassaan julistuksessa,

B. toteaa, että perustuslain laati Eurooppa-valmistelukunta, joka verrattuna aiempiin uusien 
sopimusten laadintamenettelyihin saavutti uuden tason avoimuudessa, moniarvoisuudessa sekä 
demokraattisessa legitiimiydessä,

C. toteaa, että Euroopan parlamentti kannatti perustuslakia 12. tammikuuta 2005 antamassaan 
päätöslauselmassa yli kahden kolmasosan enemmistöllä uskoen, että se "tarjoaa Euroopan 

                                               
1 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Alueiden komitean asiakirja nro 250/2005.
3 Talous- ja sosiaalikomitean asiakirja nro 1249/2005.
4 Istunnon pöytäkirja, P6_PV(2005)09-06, kohdat 9.1 ja 9.2, ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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unionin tulevaa kehitystä varten vakaat ja pysyvät puitteet, joiden avulla unionin laajentuminen 
on mahdollista tulevaisuudessa, samalla kun se tarjoaa mekanismit tarkistaa sopimusta 
tarvittaessa",

D. toteaa, että Euroopan perustuslakisopimuksella toteutettavien uudistusten tavoitteena on muun 
muassa selviytyä 1. toukokuuta 2004 tapahtuneen laajentumisen seurauksista ja että kyseisen 
laajentumisen samoin kuin tulevien laajentumisten onnistuminen vaarantuu, ellei 
perustuslakipakettia ratifioida,

E. toteaa, että kolmetoista jäsenvaltiota 1, jotka edustavat unionin jäsenvaltioiden enemmistöä, on 
sen jälkeen ratifioinut perustuslain omien perustuslaillisten vaatimustensa mukaisesti, 
esimerkiksi kansanäänestyksellä Espanjassa ja Luxemburgissa,

F. toteaa, että Ranska ja Alankomaat ovat kieltäytyneet ratifioimasta perustuslakia 29. toukokuuta 
ja 1. kesäkuuta 2005 järjestämiensä kansanäänestysten jälkeen sillä seurauksella, että 
ratifiointiprosessi on pysähtynyt useimmissa jäljelle jäävistä kymmenestä jäsenvaltioista,

G. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaan perustuslaki ei voi tulla 
voimaan, ennen kuin kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen,

H. panee merkille, että Euroopan perustuslakisopimukseen liitetyssä julistuksessa 30 todetaan, että 
"jos neljä viidesosaa jäsenvaltioista on ratifioinut Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
kahden vuoden kuluttua sen allekirjoittamisesta, mutta ratifiointi tuottaa yhdelle tai useammalle 
jäsenvaltiolle vaikeuksia, Eurooppa-neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen ",

I. pitää tarpeellisena sitä, että kunnioitetaan sekä perustuslain ratifioineita että sen ratifioimatta 
jättäneitä jäsenvaltioita ja niiden kansoja ja että analysoidaan huolellisesti Ranskan ja 
Alankomaiden kansanäänestysten kielteisten tulosten syitä,

J. katsoo, että ei-äänet vaikuttavat olleen pikemminkin ilmaus tyytymättömyydestä unionin 
nykytilaan kuin nimenomainen vastalause perustuslaillisille uudistuksille, mutta ei-äänet 
johtavat – paradoksaalista kyllä – nykytilanteen säilymiseen ja uudistusten estymiseen,

K. toteaa, että Eurooppa-neuvosto vahvisti tämän arvion 18. kesäkuuta 2005 antamassaan 
julistuksessa toteamalla, ettei se katso tämän tuloksen kyseenalaistavan kansalaisten myönteistä 
asennetta Euroopan unionin rakentamiseen ja että kansalaiset ovat toki ilmaisseet huolen ja 
levottomuuden aiheensa, jotka on otettava huomioon; toteaa, että Eurooppa-neuvosto päätti 
siten harkintakaudesta, jonka aikana "kussakin maassa käydään laaja keskustelu, johon otetaan 
mukaan niin kansalaiset, kansalaisyhteiskunta, työmarkkinaosapuolet, kansalliset parlamentit 
kuin poliittiset puolueetkin"; toteaa hallitusten päämiesten sopineen, että he tekevät vuoden 
2006 ensimmäisellä puoliskolla yleisen arvion kansallisella tasolla käydyistä keskusteluista ja 
päättävät jatkotoimista,

L. toteaa hallitusten päämiesten ilmoittaneen kyseisessä julistuksessaan, että ratifiointiprosessi voi 
jatkua, ja he sopivat myös siitä, että perustuslain voimaantulon alkuperäistä määräaikaa 
(1. marraskuuta 2006) pidennettäisiin,

                                               
1 Saksa, Kreikka, Espanja, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Itävalta, Slovenia ja 

Slovakia.
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M. toteaa, että Eurooppa-neuvosto ei kuitenkaan pystynyt määrittämään selvää keskeistä teemaa 
harkintakaudelle eikä se pystynyt määrittämään toimintatapoja tai puitteita johtopäätösten 
tekemiseksi tästä keskustelusta, ja siltä on tämän jälkeen näyttänyt puuttuvan sekä poliittista 
tahtoa että kykyä stimuloida ja ohjata eurooppalaista keskustelua,

N. toteaa, että joulukuussa 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota tekemään 
kaudella 2008 – 2009 kokonaisvaltaisen ja laaja-alaisen uudelleentarkastelun, joka kattaa kaikki 
EU:n menot, yhteinen maatalouspolitiikka mukaan luettuna, ja varat, Yhdistyneen 
kuningaskunnan jäsenmaksualennus mukaan luettuna,

O. toteaa, että harkintakausi on alkanut keskustelulla kontekstista eikä niinkään itse tekstistä, kun 
on käsitelty aiheita, kuten Euroopan sosiaalisen mallin tulevaisuus, Euroopan talousnäkymät, 
laajentumisvauhti, keskipitkän aikavälin talousarvio ja palvelujen sisämarkkinat,

P. toteaa, että Euroopan komissio on julkistanut panoksensa harkintakauteen, ja sen tarkoituksena 
on palauttaa kansalaisten luottamus Euroopan unioniin tukemalla jäsenvaltioissa käytävää 
keskustelua ja edistämällä yhteisön aloitteita, minkä ei kuitenkaan pitäisi estää kaikkia 
Euroopan poliittisia instituutioita yhdistämästä voimiaan eikä sellaisesta johtajuudesta, joka 
suhtautuu vakavasti perustuslain strategiseen merkitykseen ja sen menestyksen edellytyksenä 
olevaan poliittiseen todellisuuteen,

Q. toteaa, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kuuluu täyttää kaikin puolin 
roolinsa harkintakauden aikana varsinkin yhteisissä parlamentaarisissa foorumeissa, joilla 
edistetään ja ohjataan Eurooppaa koskevaa vuoropuhelua ja tehdään siitä yhteenveto 1,

1. vahvistaa olevansa vakuuttunut siitä, että Nizzan sopimus ei ole kestävä perusta Euroopan 
yhdentymisprosessin jatkamiselle;

2. vahvistaa sitoutumisensa siihen, että unionille saadaan mahdollisimman nopeasti perustuslakiin 
pohjautuva ratkaisu, joka vahvistaa parlamentaarista demokratiaa, avoimuutta ja oikeusvaltiota, 
takaa perusoikeudet, kehittää kansalaisuutta ja tehostaa laajentuneen unionin 
toimintakapasiteettia sen sisä- ja ulkopuolella; pelkää, että ilman tällaista perustuslaillista 
ratkaisua unioni ei voi odottaa kansalaistensa lojaaliutta, se ei voi ylläpitää yhdentymiskehitystä 
eikä siitä voi tulla uskottavaa kumppania maailmanlaajuisissa kysymyksissä; muistuttaa 
kannattavansa unionin perustuslakisopimusta tekijänä, jonka avulla nämä tavoitteet saavutetaan; 
kehottaa kesäkuussa 2006 kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa myös vahvistamaan juhlallisesti 
sitoutumisensa Euroopan tulevaisuutta koskevan ratkaisun löytämiseen;

3. tunnustaa, että perustuslain ratifiointi on nyt kohdannut vaikeuksia, jotka voivat osoittautua 
ylitsepääsemättömiksi, ellei toteuteta toimia Ranskassa, Hollannissa ja muualla ilmaistujen 
huolenaiheiden poistamiseksi;

4. korostaa, että unionia ei voida Bulgarian ja Romanian liittymisen jälkeen enää laajentaa Nizzan 
sopimuksen pohjalta;

5. muistuttaa, että poliittiset ongelmat ja institutionaaliset heikkoudet, joita perustuslailla oli 
tarkoitus käsitellä, ovat edelleen olemassa ja että ne itse asiassa pahenevat niin kauan kuin 
perustuslakisopimukseen sisältyviä uudistuksia ei saada toteutettua;

                                               
1 XXXIV COSAC-kokous, 10. ja 11. lokakuuta 2005.
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6. toteaa, että monet esille tuoduista huolenaiheista liittyvät pikemminkin yleisiin ja erityisiin 
kontekstiongelmiin kuin itse tekstiin; katsoo, että jos kyseisissä asioissa edistytään, on helpompi 
saada ratkaistua itse tekstiin liittyvät ongelmat;

7. vastustaa ehdotuksia perustaa tiettyjen jäsenvaltioiden ydinryhmiä perustuslakimenettelyn 
ollessa yhä käynnissä; vastustaa ehdotuksia, joiden mukaan tietyt valtiot voisivat muodostaa 
koalitioita EU:n järjestelmän ulkopuolella; muistuttaa, että vahvennetulla yhteistyöllä on 
edistettävä unionin tavoitteiden toteutumista, huolehdittava sen eduista ja vahvistettava 
yhdentymisprosessia, ja sen on oltava aina kaikille jäsenvaltioille avoin; korostaa lisäksi, että 
tällaiseen yhteistyöhön mahdollinen ryhtyminen ei saa haitata pyrkimyksiä päästä sopimukseen 
Euroopan perustuslaista ilman ylimääräisiä viivästyksiä;

8. varoittaa, että perustuslain valikoivaan täytäntöönpanoon perustuva strategia voi tuhota 
yhteisymmärryksen, jonka avulla saavutettiin tasapaino toimielinten kesken ja jäsenvaltioiden 
välillä, pahentaen samalla luottamuspulaa;

9. toteaa, että on olemassa vain rajallinen määrä demokraattisia uudistuksia, jotka voidaan 
toteuttaa tässä vaiheessa perustamissopimuksen muuttamisen asemesta työjärjestystä tai 
toimielinten välistä sopimusta muuttamalla – kuten neuvoston lainsäädäntätyön avoimuus, 
eräänlaisen kansalaisaloitteen käyttöönotto, komitologiamenettelyn parantaminen, 
"siirtymäväylälausekkeiden" täysimääräinen soveltaminen oikeus- ja sisäasioissa sekä kunkin 
jäsenvaltion parlamentin harjoittama entistä tarkempi oman hallituksensa seuranta EU-asioiden 
hoitamisessa;

10. ehdottaa, että tämänhetkistä harkintakautta käytetään perustuslakihankkeen 
uudelleenkäynnistämiseen niin, että sen perustana on laaja julkinen keskustelu Euroopan 
yhdentymisen tulevaisuudesta; katsoo, että tällaisen eurooppalaisen vuoropuhelun – jonka 
tuloksia ei pitäisi määrittää etukäteen – avulla pitäisi pyrkiä selventämään, syventämään ja 
demokratisoimaan perustuslakia koskevaa yhteisymmärrystä, vastaamaan kritiikkiin ja 
löytämään ratkaisuja tapauksissa, joissa odotukset eivät ole täyttyneet;

11. pitää myönteisenä laajan keskustelun aloittamista unionin politiikan suunnasta, mutta painottaa, 
että keskustelu on käytävä perustuslakiin liittyvän kriisin voittamisen kontekstissa ja että 
poliittisten määräysten on EU:n tasolla liityttävä suoraan EU:n toimielinten sääntöihin, 
toimivaltaan ja menettelyihin sekä jäsenvaltioiden EU:lle siirtämään toimivaltaan, ja niissä olisi 
identifioitava asiat, jotka ovat yhteisiä koko unionille;

12. ehdottaa, että tätä uutta keskustelua, jota olisi pidettävä mahdollisuutena edistää eurooppalaista 
demokratiaa, käydään ja koordinoidaan koko unionissa ja että sitä jäsennellään yhteisten 
teemojen ja realististen välivaiheiden avulla noudattaen sovittua arviointikehystä, jonka avulla 
voidaan tehdä ratkaisevia poliittisia valintoja;

13. vaatii, että julkista keskustelua käydään sekä unionin tasolla että kansallisella tasolla; varoittaa 
siitä, että kapea-alainen kansallinen keskustelu ei juuri muuta kansallisia stereotypioita ja että 
ylhäältä päin johdettu keskustelu ilman poliittisia tavoitteita olisi epämääräistä ja tyhjää ja lisäisi 
näin Euroopan kansalaisten tyytymättömyyttä;

14. ehdottaa, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit järjestävät yhdessä konferensseja 
– parlamentaarisia foorumeita – jotta voitaisiin saada aikaan keskustelua ja muotoilla 
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tarpeellisia poliittisia johtopäätöksiä vaihe vaiheelta; pyytää myös EU:n muilta toimielimiltä 
panosta foorumeihin;

15. pitää Euroopan unionin ja etenkin parlamentin kannalta olennaisen tärkeänä, että vältetään 
toinen takaisku perustuslakiin liittyvässä menettelyssä; sitoutuu siksi ottamaan yhdessä 
kansallisten parlamenttien kanssa johtavan roolin unionia koskevassa keskustelussa etenkin 
julkaisemalla kaikista unionia koskevista suurista kysymyksistä "Eurooppa-asiakirjoja", joita 
voidaan käyttää yhteisenä eurooppalaisena mallina käsiteltäessä asioita kansallisesti ja joita 
tulisi yhdessä kansallisten parlamenttien antaman panoksen kanssa käyttää parlamentaaristen 
foorumeiden neuvottelujen pohjana;

16. myöntää, että poliittisille instituutioille on strategisesti tärkeää edistää tiedotusvälineiden –
varsinkin television, lehdistön ja paikallisradioiden – aktiivista roolia ja saada ne osallistumaan 
tiedottamiseen ja keskustelun vilkastuttamiseen;

17. ehdottaa, että ensimmäinen parlamenttien välinen foorumi kutsuttaisiin koolle keväällä 2006 
ennen kesäkuussa pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, jotta saataisiin kuulla sekä 
jäsenvaltioiden parlamenttien että Euroopan parlamentin jäseniä ja voitaisiin tehdä kattavia 
suosituksia Eurooppa-neuvostolle siitä, miten unionin tulisi edetä selvitäkseen kriisistä;

18. ehdottaa, että ensimmäisessä parlamentaarisessa foorumissa määritettäisiin rajallinen määrä 
tärkeimpiä kysymyksiä, jotka koskevat Euroopan tulevaisuutta ja unionin hallintaa ja joita 
käsiteltäisiin tämän jälkeen pidettävissä foorumeissa sekä laajemmassa julkisessa keskustelussa:

 Mikä on Euroopan yhdentymisen tavoite?

 Millainen rooli Euroopalla tulisi olla maailmassa?

 Millainen on Euroopan sosiaalisen ja taloudellisen mallin tulevaisuus globalisoituminen 
huomioon ottaen? 

 Miten määritellään Euroopan unionin rajat?

 Miten lisätään vapautta, turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta?

 Miten unionia rahoitetaan?

19. uskoo, että kattava keskustelu näistä peruskysymyksistä avaa uusia näkymiä Euroopan 
yhdentymiselle ja valmistaa maaperää yhteisen politiikan uudistamiselle aloilla, joilla on vielä 
erimielisyyttä; 

20. uskoo lisäksi, että perustuslakikriisi voitetaan unionia koskevan keskustelun avulla vain, jos 
siihen osallistuvat paitsi kaikki EU:n toimielimet, myös kansalliset sekä aluetason parlamentit, 
paikallishallinto, poliittiset puolueet, työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta, akateeminen 
yhteisö ja tiedotusvälineet; pitää tässä yhteydessä erityisen tärkeänä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean sekä alueiden komitean panosta;

21. pyytää jäsenvaltioita järjestämään suuren määrän Euroopan tulevaisuutta käsitteleviä julkisia 
kokouksia ja tiedotusvälineissä käytäviä keskusteluita – "kansalaisten foorumeita" –
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla niin, että keskustelut noudattavat yhdessä 
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sovittua rakennetta ja että komissio antaa niissä apuaan; kehottaa työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä osallistumaan näihin keskusteluihin; 

22. odottaa poliittisten puolueiden antavan enemmän näkyvyyttä eurooppalaiselle ulottuvuudelle 
sekä sisäisissä keskusteluissaan että vaalikampanjoissaan; 

23. pitäisi myönteisenä tekijänä kansalaisten esittämiä vetoomuksia, jotka auttaisivat keskustelun 
puitteiden määrittämisessä;

24. kehottaa unionia asettamaan kulttuuri- ja koulutuspolitiikan huomattavasti entistä tärkeämmälle 
sijalle, jotta voitaisiin saavuttaa perustuslain mukainen "yhtenäisyys moninaisuudessa";

25. toteaa, että Eurooppaa koskeva vuoropuhelu on mahdotonta ilman riittävää rahoitusta;

26. ehdottaa, että harkintakauden päätelmät laaditaan viimeistään vuoden 2007 jälkipuoliskolla ja 
että tuolloin tehdään selvä päätös siitä, miten perustuslain kanssa edetään;

27. pitää myönteisenä Saksan hallituksen ilmoitusta, että se aikoo tehdä perustuslakisopimuksen 
ratifiointiprosessia koskevia aloitteita vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin se toimii 
neuvoston puheenjohtajana;

28. toteaa, että unionilla on käytettävissään teoriassa useita vaihtoehtoja, joihin kuuluvat 
perustuslakihankkeen hylkääminen kokonaan, yritys jatkaa tämänhetkisen tekstin ratifiointia
sitä muuttamatta, yritys selventää nykyistä tekstiä tai tehdä siihen lisäyksiä, nykyisen tekstin 
rakenteen muuttaminen tai itse tekstin muuttaminen sen parantamiseksi tai tekstin kirjoittaminen 
kokonaan uudelleen;

29. katsoo, että harkintakauden myönteisenä tuloksena olisi se, että päätetään pitäytyä nykyisessä 
tekstissä, vaikka tämä on mahdollista vain, jos toteutetaan huomattavia toimia julkisen 
mielipiteen vakuuttamiseksi asiasta;

30. pitää myönteisenä neuvoston puheenjohtajavaltion Itävallan aikeita esittää suunnitelma, joka 
koskee sekä itse harkinta-aikaa että koko ratifiointiprosessin tulevaisuutta;

31. kehottaa Eurooppa-neuvoston jäseniä ottamaan sekä yksilöllisen että kollektiivisen vastuun 
Euroopan perustuslain voimaansaattamisesta; vaatii jäseniä koordinoimaan entistä tiiviimmin 
sekä kansallisten kampanjoiden sisältöä että niiden aikataulua ja todistamaan kansalaisille 
poliittisen tahtonsa ja keskinäisen solidaarisuutensa;

32. panee merkille komission kansanvaltaa, kuuntelemista ja keskustelua koskevan komission "K-
suunnitelman" (KOM(2005)0494) mutta kehottaa komissiota paitsi esittämään 
tiedotusstrategiansa myös osoittamaan ratkaisevaa poliittista sitoutumista, jotta unioni selviäisi 
tämänhetkisistä perustuslakiin liittyvistä vaikeuksistaan;

33. korostaa, että Romanian ja Bulgarian on voitava osallistua kaikkiin edellä mainittuihin toimiin;

34. kehottaa kaikkia kansalaisyhteiskunnan yhdistyksiä ja järjestöjä asettamaan perustuslain 
voimaantulon yhdeksi ensisijaisista keskustelunaiheistaan;
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35. vaatii joka tapauksessa toteuttamaan kaikki toimet sen takaamiseksi, että perustuslaki tulee 
voimaan vuoden 2009 aikana;

36. kehottaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa seuraamaan 
harkintakaudella tapahtuvaa kehitystä erityisesti asioissa, jotka koskevat parlamentaaristen 
foorumien valmistelua, työasiakirjojen ("Eurooppa-asiakirjojen") laadintaa, toimielinten ja 
kansalaisten keskusteluista tehtäviä yhteenvetoja, päätelmiä ja niistä mahdollisesti seuraavia 
toimenpide-ehdotuksia;

37. pyytää perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa toimimaan tiiviissä 
yhteistyössä kaikkien muiden valiokuntien kanssa, jotka ovat kiinnostuneita parlamentaaristen 
foorumien valmistelusta ja niille tarkoitettujen työasiakirjojen laadinnasta;

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston jäsenille, 
neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille parlamenteille, alueiden 
komitealle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Eurooppa-valmistelukunnan aikaisemmille 
jäsenille sekä liittyvien valtioiden ja ehdokasvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 14.  kesäkuuta 2006, harkintakauden jatkotoimista ja 
Euroopan tulevaisuuden analyysistä (B6-0327/2006)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista,

 ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan perustuslaista 
tehdystä sopimuksesta1,

 ottaa huomioon valtioiden ja hallitusten päämiesten Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
ratifioinnista 18. kesäkuuta 2005 antaman julistuksen, joka annettiin 16. ja 17. kesäkuuta 2005 
kokoontunen Eurooppa-neuvoston päätteeksi,

 ttaa huomioon 15. ja 16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman harkintakaudesta: Euroopan 
unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat ja tausta2,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa on käynnistetty todellinen keskustelu Euroopan 
unionin tulevaisuudesta, ja siihen osallistuvat sekä poliittiset toimijat että kansalaiset, mutta 
keskustelua ei ole käynnistetty kaikkialla unionissa eikä varsinkaan kaikissa niissä 
jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä ole ratifioineet sopimusta perustuslaista,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toimielimet myötävaikuttavat tähän keskusteluun 
järjestämällä julkisia keskustelutilaisuuksia, myös online-keskusteluja, omilla toimipaikoillaan 
sekä valituilla foorumeilla jäsenvaltioissa, mutta nykyinen K-suunnitelma (kansanvalta, 
kuunteleminen ja keskustelu) ei ole vielä saavuttanut laajaa mielenkiintoa unionissa,

C. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenten ja EU:n jäsenvaltioiden parlamenttien 
jäsenten 8. ja 9. toukokuuta 2006 pidetyllä yhteisellä kokouksella luotiin parlamenttien välinen 
ulottuvuus tähän keskusteluun,

D. pitää erittäin tarpeellisena, että tämä keskustelu saavuttaa kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja 
erityisesti niiden jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka eivät ole vielä ratifioineet sopimusta 
perustuslaista ja aikovat järjestää kansanäänestyksen sitä ennen,

E. ottaa huomioon, että Viron parlamentti hyväksyi perustuslakisopimuksen 9. toukokuuta 2006 ja 
myös Suomen eduskunta ratifioinee sen pian,

F. ottaa huomioon, että tässä tapauksessa perustuslakisopimuksen ratifioineiden jäsenvaltioiden 
määrä nousisi 16:een, kun taas kahdessa jäsenvaltiossa sitä ei voida ratifioida 
kansanäänestyksen kielteisen tuloksen vuoksi, ja muissa epäröidään ratifiointiprosessin

                                               
1 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0027.
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käynnistämistä tai jatkamista, mikä on johtanut siihen, että prosessi on kangerrellut useimmissa 
jäljellä olevissa jäsenvaltioissa,

1. vahvistaa sitoutumisensa siihen, että Euroopan unionille saadaan mahdollisimman nopeasti 
perustuslakiin pohjautuva ratkaisu, sekä vahvistaa kannattavansa sopimusta Euroopan 
perustuslaista;

2. varoittaa pyrkimyksistä vesittää perustuslakisopimuksessa aikaansaatu kattava yhteisymmärrys, 
koska sen vesittäminen vaarantaisi vakavasti Euroopan poliittisen hankkeen ja saattaisi 
heikentää ja jakaa unionia; vahvistaa tästä syystä vastustavansa sellaista sopimusta, että 
perustuslakia koskevasta sopimuksesta sovellettaisiin vain joitakin osia, sekä sitä, että tietyt 
jäsenvaltiot muodostaisivat heti ydinjoukkoja, millä kierrettäisiin koko unionin kattava 
perustuslakiprosessi;

3. tukee toisaalta niitä institutionaalisiin menettelyihin tehtäviä demokraattisia parannuksia, jotka 
voidaan hyväksyä nykyisten Euroopan unionin perussopimusten määräysten nojalla, esimerkiksi 
neuvoston avoimuuden parantamista, komitologiamenettelyn uudistamista, siirtymäjärjestelyn 
käyttöä määräenemmistöpäätöksiin sekä yhteispäätösmenettelyä oikeus- ja sisäasioiden alalla, 
kansallista parlamentaarisen valvonnan parantamista ja kansalaisaloitteen käyttöönottoa jossain 
muodossa;

4. kehottaa Eurooppa-neuvostoa siirtymään pohdintavaiheesta vuoden 2007 puoliväliin jatkuvaan 
analysointikauteen, jotta saataisiin aikaan viimeistään vuoden 2007 jälkipuoliskolla selkeä 
ehdotus siitä, kuinka perustuslakiasiassa edetään;

5. kehottaa Eurooppa-neuvostoa pyrkimään kunkin jäsenvaltion selkeän sitoumuksen saamiseen 
niille tavoille ja keinoille, joita se ehdottaa käytettäväksi avoimen, koko unionin kattavan ja 
rakentavan julkisen keskustelun, jossa keskitytään Euroopan tulevaisuutta koskeviin 
avainkysymyksiin, avaamiseksi ja käymiseksi pidennetyn pohdintavaiheen aikana;

6. pyytää komissiota mukauttamaan K-suunnitelmaansa pohdintavaiheen toista jaksoa varten ja 
varmistamaan riittävän rahoituksen suunnitelluille toimille;

7. pyytää Eurooppa-neuvostoa kehottamaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole saattaneet 
ratifiointimenettelyjä päätökseen, laatimaan pohdintavaiheen loppuun mennessä uskottavat 
suunnitelmat siitä, kuinka ne aikovat edetä asiassa;

8. pyytää Eurooppa-neuvostoa luomaan asianmukaiset puitteet erityisvuoropuhelun 
käynnistämiseksi niin pian kuin poliittinen aikataulu sen sallii niiden jäsenvaltioiden edustajien 
kanssa, joissa perustuslakisopimusta koskevan kansanäänestyksen tulos oli kielteinen, jotta 
voitaisiin selvittää, olisiko ratifiointimenettelyn uudelleen käynnistäminen mahdollista ja millä 
ehdoilla;

9. pyytää komissiota tukemaan tätä lähestymistapaa ja esittämään Eurooppa-neuvostolle 
suunnitelman sen toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla;

10. muistuttaa komissiolle, että perustuslain mukainen järjestys on ehto Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan oikeudelliselle sitovuudelle, eurooppalaisen demokratian rakentamiselle ja 
unionin toimintakyvyn ja sosiaalisen ulottuvuuden parantamiselle;
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11. kehottaa komissiota laatimaan tutkimuksen kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että sopimus 
Euroopan perustuslaista ei tulekaan voimaan 1. marraskuuta 2006, kuten alun perin toivottiin;

12. tekee Euroopan unionin jäsenvaltioiden parlamenttien jäsenten kanssa Brysselissä 8. ja 
9. toukokuuta 2006 käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavat johtopäätökset:

a) katsoo, että on vahvistettu tarve jatkaa Euroopan unionin perustuslakiprosessia rauhan ja 
yhteisvastuun periaatteiden ja muiden yhteisten arvojen pohjalta; 

b) pitää täysin selvänä, että unionin jäsenvaltiot eivät kykene selviytymään yksin Euroopan 
suurista poliittisista haasteista;

c) palauttaa mieleen yleisesti tunnustetun tosiseikan, että perustuslakisopimus luo Euroopan 
unionille asianmukaiset puitteet kyseisten haasteiden kohtaamiselle;

d) katsoo, että tarvitaan syvällisempää analyysiä, jotta vuonna 2007 voidaan kehittää 
ehdotuksia, joiden avulla asia saataisiin ratkaistua ennen seuraavia Euroopan parlamentin 
vaaleja;

e) pitää erittäin tärkeänä perustuslakiprosessista käytävää parlamenttien välistä vuoropuhelua, 
johon osallistuvat Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden parlamentit, ja katsoo, että sitä on 
syytä jatkaa; suhtautuu myönteisesti Suomen eduskunnan puhemiehen ilmoitukseen, että 
toinen parlamentaarinen foorumi järjestetään joulukuussa 2006;

f) viittaa tässä yhteydessä Euroopan parlamentin ehdotuksiin, että parlamentaarisen foorumin 
keskustelut olisi järjestettävä siten, että niissä on mahdollista käydä tiivistä ja vilkasta 
keskustelua, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys Euroopan tulevaisuutta 
koskevista keskeisistä aiheista ja menettelytavasta;

13. vahvistaa tavoitteensa, että tarpeellisen perustuslakia koskevan ratkaisun pitäisi olla valmis, kun 
EU:n kansalaiset käyvät vaaliuurnille Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 Euroopan unionin 
perustuslakiprosessin etenemissuunnitelmasta (2007/2087(INI)) – Elmar Brokin/Enrique Barón 
Crespon mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista 29. lokakuuta 2004 Roomassa allekirjoitetun 
sopimuksen (perustuslakisopimuksen),

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionista sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
sellaisina kuin niitä on muutettu Euroopan yhtenäisasiakirjalla sekä Maastrichtin, Amsterdamin 
ja Nizzan sopimuksilla,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tulevaisuudesta 15. joulukuuta 2001 annetun Laekenin 
julistuksen 1,

– ottaa huomioon sopimuksen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian 
tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, 
Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin2 sekä sopimuksen 
Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin 3,

– ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 hyväksymänsä päätöslauselman Euroopan perustuslaista
tehdystä sopimuksesta 4,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 hyväksymänsä päätöslauselman harkintakaudesta: 
Euroopan unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat ja taustaa 5,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2006 hyväksymänsä päätöslauselman harkintakauden 
jatkotoimista ja Euroopan tulevaisuuden analyysista 6,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin valmiudesta 
integroida uusia jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat 7,

– ottaa huomioon 16. ja 17. kesäkuuta 2005, 15. ja 16. kesäkuuta 2006 sekä 14. ja 
15. joulukuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 17. tammikuuta 2007 antaman lausunnon 
parlamentille,

– ottaa huomioon Rooman sopimusten allekirjoittamisen 50-vuotispäivästä 14. maaliskuuta 2007 
annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean päätöslauselman,

                                               
1 Laekenissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto, liite 1, s. 19.
2 EUVL L 236, 23.9.2003, s. 17.
3 EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.
4 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
5 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
6 EUVL C 300 E, 9.12.2006, s. 267.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0569.
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– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2007 annetun alueiden komitean julistuksen Euroopalle,

– ottaa huomioon Rooman sopimusten allekirjoittamisen viidennenkymmenennen vuosipäivän 
yhteydessä 25. maaliskuuta 2007 annetun Berliinin julistuksen,  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0197/2007),

A. katsoo, että Euroopan unioni, joka on ensimmäinen onnistunut valtioiden ja kansalaisten 
ylikansallinen demokratiahanke, kohtaa uusia ja ennennäkemättömiä haasteita, jotka – niiden 
muutosten lisäksi, joita EU on käynyt läpi peräkkäisissä laajentumisissaan sekä 
sisämarkkinoiden ja globalisaation edetessä – edellyttävät EU:n perustan tarkistamista,

B. katsoo, että allekirjoittaessaan perustuslakisopimuksen Euroopan unionin 27 jäsenvaltion 
valtion- ja hallitusten päämiehet sitoutuivat etsimään sopivia ratkaisuja, joilla voitaisiin vastata 
Euroopan unionin kohtaamiin sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin sekä laajentumisen muodostamiin 
haasteisiin Euroopan unionin poliittisen ulottuvuuden laajentamisen kautta,

C. katsoo, että perustuslakisopimus ja erityisesti sen osat I, II ja IV laadittiin käyttämällä 
valmistelukuntaa, jossa kokoontui jäsenvaltioiden ja liittymässä olevien maiden edustajia, 
komission edustajia sekä edustajia Euroopan parlamentista ja jäsenvaltioiden parlamenteista, 
joiden jäsenet muodostivat enemmistön, mikä vahvisti sen legitiimiyttä,

D. katsoo, että perustuslakisopimuksen osassa III lähinnä kodifioidaan nykyiset 
perustamissopimukset, joihin valmistelukunta esitti joitakin muutoksia ja parannuksia, 
erityisesti lainsäädäntömenettelyssä käytettävän yhteispäätöksen oikeusperustan ulottaminen 
nykyisistä 37:stä 86:een, mikä on säilytettävä demokratian, avoimuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi,

E. katsoo, että 18 jäsenvaltiota, jotka edustavat kahta kolmasosaa jäsenvaltioiden 
kokonaismäärästä ja Euroopan unionin kansalaisten enemmistöä, on jo ratifioinut 
perustuslakisopimuksen omien perustuslakiensa vaatimusten mukaisesti, mikä tarkoittaa, että 
Espanjassa ja Luxemburgissa on järjestetty asiasta kansanäänestys, ja neljä muuta jäsenvaltiota 
on ilmoittanut olevansa valmiita jatkamaan ratifiointia,

F. katsoo, että Ranska ja Alankomaat eivät ole onnistuneet viemään tätä prosessia 
menestyksekkäästi päätökseen sen jälkeen, kun näissä maissa järjestetyt kansanäänestykset 
johtivat kielteiseen tulokseen,

G. katsoo, että perustuslakisopimuksen ratifiointimenettelyn käynnistämä julkinen keskustelu 
osoitti, etteivät vaikeudet liity niinkään sopimuksen uusiin institutionaalisiin muutoksiin vaan 
pikemminkin konkreettisen politiikan tiettyihin näkökohtiin ja että arvostelu on kohdistunut 
pääasiassa osaan III, joka koskee Euroopan unionin politiikkaa ja toimintaa, vaikka osa III 
sisältääkin pääasiassa määräyksiä, jotka ovat jo voimassa,
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H. katsoo, että monet esiin tuodut epäilykset koskivat pikemminkin asiayhteyttä kuin asiasisältöä, 
ja kansalaisia suuresti huolestuttaneet asiat, kuten direktiivi palveluista sisämarkkinoilla 1 ja 
rahoituskehys, on ratkaistu tämän jälkeen,

katsoo, että 16. ja 17. kesäkuuta 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti käynnistää Ranskan ja 
Alankomaiden kansanäänestysten vuoksi harkintakauden, jonka aikana vielä kuusi jäsenvaltiota 
ratifioi sopimuksen, ja 15. ja 16. kesäkuuta 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
puheenjohtajavaltiota tarkastelemaan mahdollisia tulevia toimia perustuslakikriisin
ratkaisemiseksi 21. ja 22. kesäkuuta 2007 järjestettävää Eurooppa-neuvoston kokousta silmällä 
pitäen,

J. katsoo, että harkintakauden aikana käynnistetty julkinen keskustelu on osoittanut riittävän 
selvästi, etteivät Euroopan unionin ongelmat ja haasteet, jotka tuotiin esiin Laekenin 
julistuksessa ja joihin pyrittiin puuttumaan perustuslakisopimuksella, ole kadonneet, vaan ne 
ovat sen sijaan yhä ilmeisempiä ja ne on entistä tärkeämpää ratkaista nopeasti,

K. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien järjestämissä parlamenttien 
välisissä kokouksissa on käynyt ilmi, että parlamentit katsovat yleisesti perustuslain tarjoavan 
Euroopan unionille sopivat puitteet, joissa se voi tarttua kohtaamiinsa haasteisiin, ja todettu, että 
uuden hallitustenvälisen konferenssin (HVK) olisi vaikeaa ellei mahdotonta sopia ehdotuksista, 
jotka ovat joko merkittävästi erilaisia tai parempia kuin ne, joista sovittiin vuonna 2004,

L. katsoo, että laajentuneen Euroopan unionin on entistä tärkeämpää saada nopeasti käyttöönsä 
sopivat välineet ja keinot, jotta se voi toimia tehokkaasti, vahvistaa asemaansa maailmassa ja 
puuttua kansalaisten huolenaiheisiin niiden haasteiden edessä, joita muun muassa globalisaatio, 
ilmastonmuutos, energianhuoltovarmuus ja väestön ikääntyminen tuovat mukanaan,

M. katsoo, että edellä mainitussa 25. maaliskuuta 2007 annetussa Berliinin julistuksessa, jonka ovat 
allekirjoittaneet Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, parlamentin puhemies ja komission 
puheenjohtaja, asetettiin tavoitteeksi saattaa Euroopan unioni uudelle yhteiselle perustalle 
Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 mennessä,

1. toistaa kannattavansa perustuslakisopimuksen sisältöä, koska ratkaisevana askeleena toimivalla 
sopimuksella on tarkoitus antaa Euroopan unionille virallisesti sen luontainen poliittinen 
ulottuvuus ja tehostaa sen toimia, lisätä sen päätöksentekoprosessien demokraattista valvontaa, 
lisätä avoimuutta ja vahvistaa unionin kansalaisten oikeuksia, samalla kun siinä tehdään 
kompromisseja, ja koska sopimus täyttää tarpeet, joita Euroopan unionilla on nykyisessä 
tilanteessaan;

2. korostaa, että kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista on jo ratifioinut perustuslakisopimuksen ja että 
neljä muuta maata on ilmaissut selvästi sitoutuneensa sen määräyksiin, mikä ilmeni hiljattain 
Madridissa pidetyssä kokouksessa, joka järjestettiin Espanjan ja Luxemburgin hallitusten 
aloitteesta;

3. panee merkille Ranskan ja Alankomaiden kansalaisten esittämät huolenaiheet sekä näissä 
maissa käydyn keskustelun;

                                               
1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
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4. panee merkille, että joissakin muissakin jäsenvaltioissa on esitetty huolenaiheita mutta että 
kyseiset hallitukset ovat ilmoittaneet tukevansa pyrkimyksiä kohti tyydyttävää ratkaisua, jolla 
säilytetään perustuslakisopimukseen sisältyneet keskeiset hallinnolliset uudistukset;

5. muistuttaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat allekirjoittaneet perustuslakisopimuksen mutta jotka 
eivät ole sitä ratifioineet, poliittisesta vastuusta;

6. toistaa sitoutuneensa siihen, että meneillään olevassa EU:n perustuslakiprosessissa saadaan 
aikaan ratkaisu, joka perustuu perustuslakisopimuksen sisältöön, tosin mahdollisesti eri 
muotoon muutettuna, ja jossa otetaan huomioon muutamissa jäsenvaltioissa esiin nousseet 
vaikeudet;

7. kannattaa edellä esitettyjen seikkojen perusteella puheenjohtajavaltio Saksan pyrkimyksiä saada 
kesäkuun 2007 Eurooppa-neuvostossa kutsua koolle hallitustenvälinen konferenssi (HVK) ja 
määritellä etenemissuunnitelma, joka sisältää menettelyn, selvät valtuudet ja tavoitteen päästä 
sopimukseen tämän vuoden loppuun mennessä;

8. muistuttaa, että on tarpeen taata Euroopan unionin päätöksentekokyky, sen politiikan tehokkuus 
ja sen politiikan demokraattinen legitimiteetti, että perustuslakisopimuksessa edetään 
kiistattomasti tähän suuntaan valvonta-, lainsäädäntö- ja budjettimenettelyjen osalta ja että on 
tarpeen vahvistaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä sen asemaa maailmassa, 
jotta se voi vaikuttaa niiden tapojen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, joilla vastataan 
ihmiskunnan kohtaamiin polttaviin haasteisiin;

9. vaatii säilyttämään kaikki perustuslakisopimuksen I osaan sisältyneet perusperiaatteet, mukaan 
luettuna Euroopan unionin kaksijakoinen luonne valtioiden ja kansalaisten unionina, yhteisön 
lainsäädännön ensisijaisuus, uusi säädös- ja menettelytypologia, normihierarkia ja Euroopan 
unionin oikeushenkilöys; korostaa, että perustuslakisopimus sisältää myös muita asioita 
koskevia merkittäviä parannuksia, kuten sen, että konsolidoidaan nykyiset sopimukset ja 
yhdistetään pilarit; siinä ilmaistaan selkeästi arvot, joille Euroopan unioni perustuu, 
tunnustetaan perusoikeuskirjan olevan oikeudellisesti sitova, sillä lisätään kansalaisten 
osallistumista Euroopan unionin politiikkaan, siinä selvennetään EU:n ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaa; määrätään toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta ja kansallisten parlamenttien 
erityisestä tehtävästä tässä asiassa, vaarantamatta kuitenkaan toissijaisuutta koskevassa 
pöytäkirjassa säädettyä Euroopan unionin institutionaalista tasapainoa, ja siinä määrätään 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten tehtävien kunnioittamisesta;

10. katsoo, että kaikkien perustuslakisopimuksen muutosehdotusten on saavutettava sama tuen taso 
kuin aiemmassa vaiheessa sai se määräys, joka on määrä korvata;

11. ilmoittaa hylkäävänsä neuvottelutuloksen, joka perustuslakisopimukseen verrattuna johtaisi 
kansalaisten oikeuksien suojan heikkenemiseen (vaatii erityisesti perusoikeuskirjan ja varsinkin 
sen oikeudellisen sitovuuden säilyttämistä) sekä demokratian, avoimuuden ja tehokkuuden 
vähenemiseen unionin toiminnassa;

12. panee tässä yhteydessä merkille, että on tarpeen ottaa huomioon harkintakauden aikana esiin 
tuotuja merkittäviä seikkoja että pikemminkin aikaisempaa vahvempi kuin heikompi Eurooppa 
pystyy vastaamaan edellä mainittuihin seikkoihin asianmukaisesti ja että on selvennettävä muita 
seikkoja, joihin on jo puututtu perustuslakisopimuksessa, kuten:
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– kestävä kehitys ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen,

– Euroopan solidaarisuus energia-alalla,

– johdonmukainen maahanmuuttopolitiikka,

– Euroopan sosiaalinen malli väestörakenteen muutoksen ja globalisaation yhteydessä,

– terrorismi,

– kulttuurien välinen vuoropuhelu,

– tehokkaat yhteiset mekanismit euroalueen talouspolitiikkojen koordinoimiseksi siten, 
että samalla turvataan Euroopan keskuspankin rooli rahapolitiikassa 
perustamissopimusten mukaisesti,

– unionin laajentumiskriteerit ja -menettelyt;

13. katsoo, että perustuslakiluonnoksen laadinnassa käytetyn valmistelukunnan aikaansaamat 
onnistuneet tulokset huomioon ottaen on tarpeen pitää kiinni siitä, että perustuslaillisen 
prosessin ratkaisussa säilytetään parlamentaarisen osallistumisen, kansalaisyhteiskunnan 
kuulemisen ja täyden avoimuuden perusperiaatteet;

14. muistuttaa, että koska Euroopan parlamentti on ainoa kansalaisten suoraan valitsema Euroopan 
unionin toimielin, sen on saatava osallistua täysipainoisesti HVK:n kaikkiin tasoihin ja 
suuremmassa määrin kuin vuosien 2003–2004 HVK:ssa;

15. kehottaa luomaan Euroopan parlamentin edustajien aktiivisen HVK:ssa työskentelyn rinnalle 
toimielinten välisen konferenssin, jotta Euroopan parlamentti pidetään ajan tasalla asioiden 
kulusta ja voidaan edistää puoluerajat ja kansalliset rajat ylittävän konsensuksen syntyä 
HVK:ssa;

16. muistuttaa sitoutumisestaan valmistelukuntamekanismiin, jos valtionpäämiehet tai pääministerit 
haluavat ryhtyä nykyisten tekstien merkittävään tarkistamiseen;

17. kehottaa komissiota käyttämään täysimääräisesti omaa asemaansa tulevissa neuvotteluissa ja 
valmistelemaan perustuslakisopimuksen hyväksymistä koskevia ehdotuksia siten, että 12 
kohdassa esitetyt seikat otetaan huomioon;

18. korostaa kansallisten parlamenttien ja niiden hallitusten välisen vuoropuhelun olevan tärkeää 
HVK:n kaikissa vaiheissa ja ilmaisee halunsa olla tulevan neuvotteluvaiheen aikana tiiviissä 
yhteydessä kansallisiin parlamentteihin sekä alueiden komiteaan, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomiteaan, Euroopan työmarkkinaosapuoliin, uskonnollisiin yhteisöihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan;

19. kehottaa viemään uuden sopimuksen ratifiointiprosessin päätökseen ennen vuoden 2008 loppua, 
jotta vuonna 2009 valittavan seuraavan parlamentin toimikausi voidaan käynnistää uuden 
perustuslakisopimuksen määräysten mukaisesti;
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20. kehottaa painokkaasti kaikkia jäsenvaltioita koordinoimaan ratifiointimenettelynsä, jotta 
ratifiointiprosessi voitaisiin saattaa päätökseen samanaikaisesti;

21. aikoo antaa lausuntonsa HVK:n koollekutsumisesta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 
artiklan mukaisesti tässä päätöslauselmassa esitettyjen kriteerien valossa;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston jäsenille, 
neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille, alueiden komitealle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.
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Euroopan parlamentin päätös 29. marraskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
päätökseksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan hyväksymisestä (2007/2218(ACI)) – Jo 
Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 25. lokakuuta 2007 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon Nizzassa 7. joulukuuta 2000 allekirjoitetun ja julistetun Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 1,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöksen Euroopan unionin perusoikeuskirjaehdotuksen 
hyväksymisestä 214. marraskuuta 2000,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 23. lokakuuta 2002 antaman päätöslauselman Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan vaikutuksista ja sen tulevasta asemasta 3,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 24. syyskuuta 2003 antaman päätöslauselman 
ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista ja Euroopan parlamentin kannasta 
hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumiseen4 ja erityisesti sen 4 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 12. tammikuuta 2005 antaman päätöslauselman 
Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta 5, ja erityisesti sen 5 kohdan a alakohdan ja 
6 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 11. heinäkuuta 2007 antaman päätöslauselman 
hallitustenvälisen konferenssin (HVK) koollekutsumisesta: Euroopan parlamentin lausunto 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artikla)6, ja erityisesti sen 8, 12 ja 17 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan, sellaisena kuin se 
muutettuna vuoden 2007 hallitustenvälisen kokouksen hyväksymässä Lissabonin sopimuksen 
luonnoksessa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0445/2007),

A. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan oikeudellisen sitovuuden vahvistamisen myötä 
Lissabonin sopimuksen luonnos varmistaa Euroopan perustuslakisopimuksen II osan 
tärkeimpien tavoitteiden toteutumisen, 

                                               
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EYVL C 223, 8.8.2001, s. 74. (Duffin/Voggenhuberin mietintö).
3 EUVL C 300 E, 11.12.2003, s. 432 (Duffin mietintö).
4 EUVL C 77 E, 26.3.2004, s. 255. (Gil-Robles Gil-Delgadon/Tsatsosin mietintö).
5 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88 (Corbett/Méndez de Vigon mietintö).
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0328 (Leinenin mietintö).
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B. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt muutokset, jotka on tehty 
perusoikeuskirjaan sellaisena kuin se alun perin juhlallisesti julistettiin Nizzassa 7. joulukuuta 
2000, edellä mainitussa 24. syyskuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa, jossa parlamentti 
arvioi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan työn tuloksia, ja ottaa 
huomioon, että Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt vuoden 2004 hallitustenvälisen 
kokouksen (HVK) työn tuloksena tehdyn perustuslaillisen sopimuksen edellä mainitussa 12. 
tammikuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa,

C. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on jo edellä mainitussa 11. heinäkuuta 2007 
antamassaan päätöslauselmassa antanut lausuntonsa HVK:n kokoontumisesta vuoden 2007 
aikana; se on pitänyt tässä yhteydessä myönteisenä sitä, että HVK:n toimivaltuudet turvaavat 
perusoikeuskirjan oikeudellisen sitovuuden, mutta ilmaissut vakavan huolensa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan soveltamista Puolaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan koskevasta 
pöytäkirjasta, jolla joissakin jäsenvaltioissa pyritään rajoittamaan perusoikeuskirjan 
sovellettavuutta tuomioistuimissa,

D. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on edellä mainitun 11. heinäkuuta 2007 antamansa 
päätöslauselman 17 kohdassa korostanut aikovansa tutkia huolellisesti vuoden 2007 HVK:n 
tuloksia antaessaan lausunnon Lissabonin sopimuksesta sen allekirjoittamisen jälkeen,

1. hyväksyy Euroopan unionin perusoikeuskirjan sellaisena kuin se on tämän mietinnön liitteenä;

2. myöntää puhemiehelle valtuudet osallistua ennen Lissabonin sopimuksen allekirjoittamista 
perusoikeuskirjan juhlalliseen julistamiseen yhdessä Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan kanssa, ja kehottaa puhemiestä ryhtymään 
tarvittaviin toimiin perusoikeuskirjan julkaisemiseksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3. vetoaa painokkaasti Puolaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jotta ne tekisivät kaikkensa 
sen eteen, että perusoikeuskirjan rajoituksettomasta soveltamisesta päästäisiin vielä 
yksimielisyyteen;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle.
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LIITE

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlallisesti julistavat jäljempänä esitetyn tekstin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaksi:

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJA

JOHDANTO-OSA

Euroopan kansat ovat luomalla välilleen yhä läheisemmän liiton päättäneet jakaa keskenään 
rauhanomaisen, yhteisiin arvoihin perustuvan tulevaisuuden.

Unioni perustuu ihmisarvon, vapauden, yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuun jakamattomiin ja 
yleismaailmallisiin arvoihin, ja se on tietoinen henkisestä ja eettisestä perinnöstään. Se rakentuu 
kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteille. Se asettaa ihmisen toimintansa keskipisteeksi ottamalla 
käyttöön unionin kansalaisuuden ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen.

Unioni edistää osaltaan näiden yhteisten arvojen vaalimista ja kehittämistä kunnioittaen Euroopan 
kansojen kulttuurien ja perinteiden monimuotoisuutta sekä jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä 
ja niiden tapaa järjestää hallintonsa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Unioni pyrkii 
edistämään tasapainoista ja kestävää kehitystä sekä varmistaa henkilöiden, palvelujen, tavaroiden ja 
pääomien vapaan liikkuvuuden sekä sijoittautumisvapauden.

Tämän vuoksi on välttämätöntä yhteiskunnan muutoksen, sosiaalisen edistyksen sekä tieteen ja 
tekniikan kehityksen mukaisesti vahvistaa näiden perusoikeuksien suojaa ja tuoda ne paremmin 
näkyviin perusoikeuskirjana.

Tässä perusoikeuskirjassa vahvistetaan unionin toimivallan ja tehtävien sekä toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti oikeudet, jotka perustuvat erityisesti jäsenvaltioille yhteisiin valtiosääntöperinteisiin ja 
kansainvälisiin velvoitteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
yleissopimukseen, unionin ja Euroopan neuvoston hyväksymiin sosiaalisiin peruskirjoihin sekä 
Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön. 
Unionin ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet tulkitsevat tätä perusoikeuskirjaa tämän mukaisesti 
ottaen asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjan laatineen valmistelukunnan puheenjohtajiston 
alaisuudessa laaditut ja Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajiston johdolla ajan tasalle saatetut 
selitykset.

Nämä oikeudet tuovat mukanaan vastuuta ja velvollisuuksia sekä muita ihmisiä että koko 
ihmiskuntaa ja tulevia sukupolvia kohtaan.

Tämän vuoksi unioni tunnustaa jäljempänä esitetyt oikeudet, vapaudet ja periaatteet.

I OSASTO
IHMISARVO

1 artikla
Ihmisarvo

Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kunnioitettava ja suojeltava.



CM\779820FI.doc 55/380 PE423.766v01-00

FI

2 artikla
Oikeus elämään

1. Jokaisella on oikeus elämään.

2. Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä teloittaa.

3 artikla
Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

1. Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

2. Lääketieteen ja biologian alalla on noudatettava erityisesti seuraavia vaatimuksia ja kieltoja:

a) asianomaisen henkilön vapaaehtoinen ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena annettu 
suostumus, joka on hankittu laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen;

b) ihmisten geneettiseen jalostamiseen tähtäävien käytäntöjen kielto, erityisesti sellaisten, 
joiden tavoitteena on ihmisten valikointi;

c) kielto hankkia taloudellista hyötyä ihmisruumiista ja sen osista sellaisinaan;

d) ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuvan kloonauksen kielto.

4 artikla
Kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kioelto

Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

5 artikla
Orjuuden ja pakkotyön kielto

1. Ketään ei saa pitää orjana tai maaorjana.

2. Ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.

3. Ihmiskauppa kielletään..

II OSASTO
VAPAUDET

6 artikla
Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

7 artikla
Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen

Jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään 
kunnioitetaan.
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8 artikla
Henkilötietojen suoja

1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

2. Tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä 
tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan 
perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne 
oikaistuksi.

3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

9 artikla
Oikeus solmia avioliitto ja oikeus perustaa perhe

Oikeus solmia avioliitto ja oikeus perustaa perhe taataan tämän oikeuden käyttöä sääntelevien 
kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.

10 artikla
Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

1. Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. Tämä oikeus sisältää 
vapauden vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja vapauden tunnustaa uskontoa tai vakaumusta joko 
yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, 
hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.

2. Oikeus kieltäytyä asepalveluksesta omantunnon syistä tunnustetaan tämän oikeuden käyttöä 
sääntelevien kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.

11 artikla
Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus

1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä 
vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja 
alueellisista rajoista riippumatta.

2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

12 artikla
Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

1. Jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen 
kaikilla tasoilla erityisesti poliittisessa, ammattiyhdistys- ja yhteiskunnallisessa toiminnassa, mihin 
sisältyy, että jokaisella on oikeus perustaa yhdessä muiden kanssa ammattiyhdistyksiä ja liittyä 
niihin etujensa puolustamiseksi.

2. Unionin tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat unionin kansalaisten poliittisen tahdon 
ilmaisemiseen.
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13 artikla
Taiteen ja tutkimuksen vapaus

Taiteen ja tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan. Akateemista vapautta kunnioitetaan.

14 artikla
Oikeus koulutukseen

1. Jokaisella on oikeus koulutukseen ja oikeus saada ammatillista koulutusta sekä jatko- ja 
täydennyskoulutusta.

2. Tähän oikeuteen kuuluu mahdollisuus saada maksutta oppivelvollisuuteen perustuvaa 
opetusta.

3. Vapautta perustaa oppilaitoksia demokratian periaatteita kunnioittaen sekä vanhempien 
oikeutta varmistaa lapsilleen omien uskonnollisten, aatteellisten ja kasvatuksellisten vakaumustensa 
mukainen kasvatus ja opetus kunnioitetaan kyseisen vapauden ja kyseisen oikeuden käyttöä 
sääntelevien kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.

15 artikla
Ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä

1. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä 
ammattia.

2. Jokaisella unionin kansalaisella on vapaus hakea työtä, tehdä työtä, sijoittautua tai tarjota 
palveluja missä tahansa jäsenvaltiossa.

3. Kolmansien maiden kansalaisilla, joilla on lupa tehdä työtä jäsenvaltioiden alueella, on 
oikeus samanlaisiin työehtoihin kuin unionin kansalaisilla.

16 artikla
Elinkeinovapaus

Elinkeinovapaus tunnustetaan unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen 
mukaisesti.

17 artikla
Omistusoikeus

1. Jokaisella on oikeus nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta sekä käyttää, luovuttaa 
ja testamentata sitä. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan muutoin kuin yleisen edun sitä 
vaatiessa laissa säädetyissä tapauksissa ja laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti ja siten, että hänelle 
suoritetaan kohtuullisessa ajassa oikeudenmukainen korvaus omaisuuden menetyksestä. 
Omaisuuden käyttöä voidaan säännellä lailla siinä määrin kuin se on yleisen edun mukaan 
välttämätöntä.

2. Teollis- ja tekijänoikeudet turvataan.
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18 artikla
Oikeus turvapaikkaan

Oikeus turvapaikkaan taataan pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 
tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 
1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä perussopimukset, mukaisesti.

19 artikla

Suoja palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa

1. Joukkokarkotukset kielletään.

2. Ketään ei saa palauttaa, karkottaa tai luovuttaa sellaiseen maahan, jossa häntä vakavasti 
uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava rangaistus tai kohtelu.

III OSASTO
TASA-ARVO

20 artikla
Yhdenvertaisuus lain edessä

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

21 artikla
Syrjintäkielto

1. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen 
taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 
vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun 
sellaiseen seikkaan.

2. Kielletään kaikenlainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä perussopimusten 
soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden erityismääräysten soveltamista.

22 artikla
Kulttuurinen, uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus

Unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta.

 23 artikla
Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla työelämä ja palkkaus mukaan 
lukien.

Tasa-arvon periaate ei estä pitämästä voimassa tai toteuttamasta toimenpiteitä, jotka tarjoavat 
erityisetuja aliedustettuna olevalle sukupuolelle.
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24 artikla
Lapsen oikeudet

1. Lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. 
Lapsen on saatava ilmaista vapaasti mielipiteensä. Lapsen mielipide on hänen ikänsä ja 
kehitystasonsa mukaisesti otettava huomioon häntä koskevissa asioissa.

2. Kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti 
otettava huomioon lapsen etu.

3. Jokaisella lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä 
kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun vastaista.

25 artikla
Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet

Unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä 
oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, ja kunnioittaa näitä oikeuksia.

26 artikla
Vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan

Unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän 
itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan 
yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

IV OSASTO
YHTEISVASTUU

27 artikla
Työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi yrityksessä

Työntekijöille tai heidän edustajilleen on asianmukaisilla tasoilla taattava mahdollisuus saada 
riittävän ajoissa tietoa ja tulla kuulluksi unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja 
käytäntöjen mukaisissa tapauksissa ja niissä määrätyin edellytyksin.

28 artikla
Neuvotteluoikeus ja oikeus työtaistelutoimiin

Työntekijöillä ja työnantajilla tai näiden järjestöillä on unionin oikeuden sekä kansallisten 
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti oikeus asianmukaisilla tasoilla neuvotella ja tehdä työ- ja 
virkaehtosopimuksia sekä oikeus ryhtyä eturistiriitatilanteissa etujensa puolustamiseksi 
työtaistelutoimiin, lakko mukaan lukien.

29 artikla
Oikeus työnvälityspalveluihin

Jokaisella on oikeus maksuttomiin työnvälityspalveluihin.
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30 artikla
Suoja perusteettoman irtisanomisen yhteydessä

Jokaisella työntekijällä on oikeus suojaan perusteettomalta irtisanomiselta unionin oikeuden sekä 
kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

31 artikla
Oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja työehdot

1. Jokaisella työntekijällä on oikeus terveellisiin, turvallisiin ja ihmisarvoisiin työoloihin ja 
työehtoihin.

2. Jokaisella työntekijällä on oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja 
viikoittaisiin lepoaikoihin ja palkalliseen vuosilomaan.

32 artikla
Lapsityövoiman käytön kielto ja nuorten suojelu työssä

Lapsityövoiman käyttö on kielletty. Työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä ei saa olla 
alempi kuin ikä, jolloin oppivelvollisuus päättyy, sanotun kuitenkaan rajoittamatta nuorille 
suotuisampien sääntöjen soveltamista ja rajoitettuja poikkeuksia.

Työhön otetuille nuorille on annettava heidän ikänsä mukaiset työolot ja -ehdot ja heitä on 
suojeltava taloudelliselta hyväksikäytöltä ja työltä, joka saattaa vahingoittaa heidän turvallisuuttaan, 
terveyttään tai fyysistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystään tai haitata heidän 
koulutustaan.

33 artikla
Perhe- ja työelämä

1. Perheen oikeudellinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen suoja varmistetaan.

2. Voidakseen sovittaa yhteen perhe- ja työelämänsä jokaisella on oikeus suojaan 
irtisanomiselta äitiyteen liittyvän syyn vuoksi sekä oikeus vanhempainlomaan ja palkalliseen 
äitiyslomaan lapsen syntymän tai lapseksiottamisen johdosta.

34 artikla
Sosiaaliturva ja toimeentuloturva

1. Unioni tunnustaa oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, joilla taataan suoja 
muun muassa raskauden ja synnytyksen aikana ja sairauden, työtapaturman, hoidon tarpeen ja 
vanhuuden varalta sekä työpaikan menetyksen yhteydessä unionin oikeuden sekä kansallisten 
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, ja se kunnioittaa tätä oikeutta.

2. Jokaisella unionissa laillisesti asuvalla ja siellä laillisesti liikkuvalla on oikeus 
sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalisiin etuihin unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja 
käytäntöjen mukaisesti.

3. Yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi unioni tunnustaa oikeuden 
toimeentuloturvaan ja asumisen tukeen tarkoituksena turvata ihmisarvoinen elämä jokaiselle, jolla 
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ei ole riittävästi varoja, unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen 
mukaisesti, ja se kunnioittaa tätä oikeutta.

35 artikla
Terveyden suojelu

Jokaisella on oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa kansallisten lainsäädäntöjen 
ja käytäntöjen mukaisin edellytyksin. Ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu varmistetaan 
kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa.

36 artikla
Mahdollisuus käyttää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja

Edistääkseen unionin sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta unioni tunnustaa mahdollisuuden 
käyttää kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisia yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja perussopimusten mukaisesti, ja se kunnioittaa tätä oikeutta.

37 artikla
Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun parantaminen on sisällytettävä unionin 
politiikkoihin ja varmistettava kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

38 artikla
Kuluttajansuoja

Unionin politiikoissa varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja.

V OSASTO V OSASTO
KANSALAISTEN OIKEUDET

39 artikla
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa

1. Jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin 
vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, samoin edellytyksin kuin kyseisen 
jäsenvaltion omilla kansalaisilla.

2. Euroopan parlamentin jäsenet valitaan yleisillä, välittömillä, vapailla ja salaisilla vaaleilla.

40 artikla
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa

Jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omilla kansalaisilla.

41 artikla
Oikeus hyvään hallintoon
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1. Jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet, elimet ja laitokset käsittelevät hänen 
asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa.

2. Tähän oikeuteen sisältyy erityisesti:

a) jokaisen oikeus tulla kuulluksi ennen kuin häntä vastaan ryhdytään yksittäiseen 
toimenpiteeseen, joka vaikuttaa häneen epäedullisesti;

b) jokaisen oikeus tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin ottaen huomioon oikeutetun 
luottamuksellisuuden, salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden vaatimukset;

c) hallintoelinten velvollisuus perustella päätöksensä.

3. Jokaisella on oikeus saada unionilta korvaus niistä vahingoista, joita unionin toimielimet tai 
sen henkilökuntaan kuuluvat ovat aiheuttaneet tehtäviään suorittaessaan, jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

4. Jokainen voi ottaa yhteyttä unionin toimielimiin jollakin perussopimusten kielistä, ja hänen 
on saatava vastaus samalla kielellä.

42 artikla
Oikeus tutustua asiakirjoihin

Jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jonka 
asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin niiden tallennemuodosta riippumatta.

43 artikla
Euroopan oikeusasiamies

Jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä, jonka 
asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa, on oikeus tehdä Euroopan 
oikeusasiamiehelle kantelu, joka koskee unionin toimielinten, elinten tai laitosten toiminnassa 
ilmenneitä epäkohtia, lukuun ottamatta Euroopan unionin tuomioistuimen toimintaa 
lainkäyttöelimenä.

44 artikla
Oikeus esittää vetoomus

Jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä, jonka 
asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa, on oikeus vedota Euroopan 
parlamenttiin.

45 artikla
Liikkumis- ja oleskeluvapaus

1. Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden 
alueella.
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2. Liikkumis- ja oleskeluvapaus voidaan perussopimusten mukaisesti myöntää jäsenvaltion 
alueella laillisesti asuville kolmansien maiden kansalaisille.

46 artikla
Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu

Jokainen unionin kansalainen saa kolmannen maan alueella, jossa jäsenvaltiolla, jonka kansalainen 
hän on, ei ole edustusta, suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta 
samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

VI OSASTO
LAINKÄYTTÖ

47 artikla
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen

Jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava tässä 
artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot 
tuomioistuimessa.

Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin 
riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen laillisesti perustettu. 
Jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa 
itseään.

Maksutonta oikeusapua annetaan vähävaraisille, jos tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen 
voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

48 artikla
Syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen

1. Jokaista syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti 
näytetty toteen.

2. Jokaiselle syytetylle taataan oikeus puolustukseen.

49 artikla
Laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate

1. Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen sellaisen teon tai laiminlyönnin perusteella, joka ei 
ollut tekohetkellä rikos kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaan. 
Rikoksesta ei saa määrätä sen tekohetkellä sovellettavissa ollutta rangaistusta ankarampaa 
rangaistusta. Jos rikoksen teon jälkeen laissa säädetään lievemmästä rangaistuksesta, sitä on 
sovellettava.
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2. Tämän artiklan määräykset eivät estä panemasta vireille oikeudenkäyntiä henkilöä vastaan 
ja tuomitsemasta häntä rangaistukseen teosta tai laiminlyönnistä, joka kansakuntien 
yhteisesti tunnustamien yleisten periaatteiden mukaan oli tekohetkellä rikos.

3. Rangaistus ei saa olla epäsuhteessa rikoksen vakavuuteen.

50 artikla
Kielto syyttää ja rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta

Ketään ei saa panna syytteeseen tai rangaista rikoksesta, josta hänet on jo unionissa lopullisesti 
vapautettu tai tuomittu syylliseksi lain mukaisesti.

VII OSASTO
PERUSOIKEUSKIRJAN TULKINTAA JA SOVELTAMISTA

KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

51 artikla
Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi 
mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän 
perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät 
niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun 
toimivallan rajoja noudattaen.

2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa 
laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta 
perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä.

52 artikla
Oikeuksien ja periaatteiden ulottuvuus ja tulkinta

1. Tässä perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voidaan 
rajoittaa ainoastaan lailla sekä kyseisten oikeuksien ja vapauksien keskeistä sisältöä 
kunnioittaen. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan säätää ainoastaan, jos 
ne ovat välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun 
mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.

2. Tässä perusoikeuskirjassa tunnustettuja oikeuksia, joista on määräyksiä perussopimuksissa, 
sovelletaan niissä määriteltyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti.

3. Siltä osin kuin tämän perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa taattuja oikeuksia, niiden 
merkitys ja ulottuvuus ovat samat kuin mainitussa yleissopimuksessa. Tämä määräys ei estä 
unionia myöntämästä tätä laajempaa suojaa.
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4. Siltä osin kuin tässä perusoikeuskirjassa tunnustetaan perusoikeudet sellaisina kuin ne 
ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä, näitä perusoikeuksia on 
tulkittava mainitun perinteen mukaisesti.

5. Tämän perusoikeuskirjan periaatteita sisältävät määräykset voidaan panna täytäntöön 
unionin toimielinten, elinten tai laitosten oman toimivaltansa puitteissa hyväksymillä 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävillä säädöksillä, täytäntöönpanosäädöksillä sekä 
säädöksillä, joita jäsenvaltiot antavat unionin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi. Ne 
voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistaviksi vain sikäli kuin on kyse tällaisten säädösten 
tulkinnasta tai niiden laillisuuden valvonnasta.

6. Kansalliset lainsäädännöt ja käytännöt on otettava täysin huomioon siten kuin tässä 
perusoikeuskirjassa määrätään.

7. Unionin ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet ottavat asianmukaisesti huomioon tämän 
perusoikeuskirjan tulkitsemisen ohjaamiseksi laaditut selitykset.

53 artikla
Suojan taso

Tämän perusoikeuskirjan määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai loukkaisivat niitä 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka asianomaisella soveltamisalalla tunnustetaan unionin 
oikeudessa, kansainvälisessä oikeudessa ja niissä kansainvälisissä yleissopimuksissa, joiden 
osapuolina unioni tai kaikki jäsenvaltiot ovat, ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa, sekä jäsenvaltioiden valtiosäännöissä.

54 artikla
Oikeuksien väärinkäytön kielto

Tämän perusoikeuskirjan määräysten ei saa tulkita antavan oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai 
tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä perusoikeuskirjassa 
tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa sitä laajemmalti kuin tässä perusoikeuskirjassa on sallittu.

Yllä oleva teksti käsittää mukautuksin 7 päivänä joulukuuta 2000 julistetun perusoikeuskirjan ja 
korvaa sen Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivästä.

Euroopan parlamentin puolesta

Euroopan unionin neuvoston puolesta

Euroopan komission puolesta
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. heinäkuuta 2007 hallitustenvälisen konferenssin 
(HVK) koollekutsumisesta: Euroopan parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 48 artikla) (2007/0808(CNS)) - Jo Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0206/2007),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen,

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista, joka allekirjoitettiin Roomassa 29. 
lokakuuta 2004 (jäljempänä 'perustuslakisopimus'),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan sellaisena kuin se allekirjoitettiin Nizzassa 
7. joulukuuta 2000,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2001 annetun Euroopan unionin tulevaisuutta koskevan 
Laekenin julistuksen,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2007 Rooman sopimusten allekirjoittamisen 50-vuotisjuhlan 
johdosta annetun Berliinin julistuksen,

– ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta antamansa 
päätöslauselman1 ja 7. kesäkuuta 2007 Euroopan unionin perustuslakiprosessin 
etenemissuunnitelmasta antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. toukokuuta 2007 perustuslakiprosessin 
etenemissuunnitelmasta antaman päätöslauselman ja alueiden komitean 6. kesäkuuta 2007 
antaman lausunnon Euroopan unionin uudistamisprosessin uudelleenkäynnistämisestä 21. ja 22. 
kesäkuuta 2007 kokoontunutta Eurooppa-neuvostoa silmällä pitäen,

– ottaa huomioon Brysselissä 11. ja 12. kesäkuuta 2007 pidetyn Euroopan tulevaisuutta 
käsitelleen parlamenttien välisen kokouksen,

– ottaa huomioon Brysselissä 21. ja 22. kesäkuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät, joissa vahvistettiin HVK:n toimeksianto,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6-
0279/2007),

A. ottaa huomioon, että kahden vuoden ajan jatkunut pohdinta Euroopan tulevaisuudesta on 
vahvistanut tarpeen turvata perustuslakisopimuksen demokratiaan, tehokkuuteen ja avoimuuteen 

                                               
1 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88..
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0234.
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liittyvien innovaatioiden sisältö ja parantaa sitä, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unioni 
pystyy toimimaan asianmukaisesti, sekä parantaa sen kansalaisten oikeuksia ja korostaa sen 
roolia maailmassa,

B. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa, joiden edustajat 
laativat näiden innovaatioiden perustan perusoikeuskirjaa valmistelevassa valmistelukunnassa ja 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä valmistelukunnassa, ollaan pitkälti yhtä mieltä edellä 
esitetystä näkemyksestä,

C. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto päätti kutsua koolle HVK:n, jonka toimeksiantona on 
pyrkiä muuntamaan useimmat perustuslakisopimukseen sisältyvät innovaatiot voimassa oleviin 
sopimuksiin tehtäviksi muutoksiksi,

D. ottaa huomioon, että HVK:n toimeksianto on hyvin tarkka ja sen perusteella konferenssilla on 
mahdollisuus päästä nopeasti sopimukseen joidenkin perustuslakisopimuksen innovaatioiden 
muuttamisesta vaarantamatta sen sisältöä,

E. ottaa huomioon, että toimeksiannolla ei kuitenkaan pyritä laatimaan yhtä perustuslakisopimusta, 
joka korvaisi voimassa olevat sopimukset, siinä ei käytetä sanastoa, josta kansalaiset saisivat 
selvän kuvan unionin säädösten luonteesta, siihen ei ole sisällytetty tunnuksia, joiden perusteella 
kansalaisten olisi helpompi tuntea unioni omakseen, ja että siihen sisältyy useita 
mahdollisuuksia poikkeuksiin tietyillä aloilla, joilla yksittäiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
vaikeuksista,

F. ottaa huomioon, että toimeksiannossa ei puututa riittävästi haasteisiin, joita unioni on kohdannut 
perustuslakisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen,

G. toteaa, että ainoana kansalaisten suoraan valitsemana toimielimenä Euroopan parlamentin 
velvollisuutena on tuoda esiin Euroopan unionin yhteinen etu ja pyrkiä siten lujittamaan 
Euroopan integraatiota ja sen yhteisöllisiä menetelmiä, koska ne ovat olleet yli viidenkymmenen 
vuoden ajan rauhan, vakauden ja vaurauden lähteitä,

1. pitää myönteisinä neuvoston puheenjohtajavaltio Saksan ponnisteluja päästä 21. ja 22. 
kesäkuuta 2007 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa yksimielisyyteen;

2. panee merkille HVK:lle annetun toimeksiannon, josta sovittiin Eurooppa-neuvostossa; pitää 
myönteisenä, että se on erittäin tarkka ja että HVK:n päätökseensaattamiselle on asetettu tiukka 
aikataulu, ja pyytää, että jäsenvaltiot eivät peräänny Eurooppa-neuvostossa tekemistään 
sitoumuksista; antaa puoltavan lausunnon HVK:n koollekutsumisesta;

3. pahoittelee kuitenkin, että toimeksianto ei sisällä tiettyjä tärkeitä elementtejä, joista sovittiin 
vuoden 2004 HVK:ssa, kuten perustuslakia koskevan sopimuksen käsite, unionin symbolit, 
unionin säädösten ymmärrettävä nimeäminen, selkeä lausuma unionin lainsäädännön 
ensisijaisuudesta sekä unionin määritteleminen kansalaisten ja valtioiden unioniksi, ja 
pahoittelee, että muiden elementtien käyttöönotossa on pitkä viivästys;

4. on huolestunut siitä, että toimeksianto antaa mahdollisuuden lisätä joillekin jäsenvaltioille 
myönnettäviä poikkeuksia tulevien sopimusten keskeisten määräysten noudattamisesta, koska se 
saattaa heikentää unionin yhteenkuuluvuutta;
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5. pahoittelee, että toimeksianto antaa mahdollisuuden tehdä perustuslakisopimuksen tekstiin 
muutoksia, jotka antavat kuvan luottamuksen puutteesta unionia ja sen toimielimiä kohtaan ja 
antavat siten yleisölle väärän signaalin;

6. pahoittelee eurooppalaisen hyvän tahdon ja jäsenvaltioiden edustajien poliittisen rohkeuden 
vähenemistä ja ilmaisee huolensa eurooppalaisten yhteisvastuullisuuden ja yhdentymisen 
ajatusten vastaisten asenteiden kehittymisestä;

7. korostaa, että toimeksianto antaa mahdollisuuden muuttaa säädösten nimiä mutta ei 
mahdollisuutta muuttaa merkittävästi niiden rakennetta ja hierarkiaa, ja aikoo valvoa tiiviisti 
sitä, kuinka tämä sisällytetään asiaa koskeviin määräyksiin, ja varmistaa siten poliittisen 
vastuuvelvollisuuden ja turvata lainsäädäntövaltansa, erityisesti siirretyn toimivallan nojalla 
annettujen säädösten valvonnan kohdalla;

8. pitää kuitenkin myönteisenä, että toimeksiannolla turvataan pitkälti perustuslakisopimuksen 
sisältö, erityisesti unionin yksi ainoa oikeushenkilöys ja pilarirakenteen purkaminen, neuvoston 
määräenemmistöpäätösten käytön ja parlamentin ja neuvoston välisen yhteispäätösmenettelyn 
käytön laajentaminen, osallistuvan demokratian elementit, perusoikeuskirjan oikeudellinen 
sitovuus, unionin ulkoisten toimien johdonmukaisuuden lisääminen ja tasapainoinen 
toimielinratkaisu;

9. panee merkille, että kaikki demokraattisten menettelyjen ja kansalaisten oikeuksien 
lujittamiseen, toimivallan laajentamiseen ja EU:n arvojen ja tavoitteiden määrittelyyn liittyvät 
positiiviset tulokset ovat perua yksinomaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevän 
valmistelukunnan työstä;

10. pitää myönteisenä talous- ja rahaliiton tunnustamista EU:n tavoitteeksi Euroopan unionista 
tehdyssä sopimuksessa;

11. pitää myönteisenä sitä, että toimeksiannossa määrätään tiettyjen uusien elementtien, kuten 
ilmastonmuutoksen ja energia-alan yhteisvastuullisuuden, ottamisesta sopimuksiin;

12. palauttaa mieliin, että EU on ilmoittanut sekä omille kansalaisilleen että koko maailmalle 
olevansa arvoyhteisö, että perusoikeudet ja -vapaudet muodostavat tämän yhteisön sisimmän 
ytimen ja että ne on kattavasti ilmaistu perusoikeuskirjassa ja EU:n toimielimet ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat tunnustaneet ne moneen otteeseen; katsoo sen vuoksi, että jos yksi tai useampi 
jäsenvaltio nyt vaatii poikkeusta perusoikeuskirjasta, kyseessä olisi dramaattinen takaisku, joka 
aiheuttaisi vakavaa vahinkoa EU:n syvimmälle identiteetin tunteelle; vetoaa näin ollen 
painokkaasti vielä kerran kaikkiin jäsenvaltioihin, että ne tekisivät kaikkensa, jotta tämä 
sisäinen jakautuminen voidaan voittaa ja löytää loppujen lopuksi yhteisymmärrys 
perusoikeuskirjan rajoittamattomasta pätevyydestä;

13. kehottaa HVK:ta saattamaan työnsä päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä, jotta uusi 
sopimus voi tulla voimaan hyvissä ajoin ennen vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja;

14. pitää myönteisenä, että kesäkuun 2007 Eurooppa-neuvosto päätti laajentaa parlamentin 
osallistumista HVK:hon sen kaikilla tasoilla;

15. varaa itselleen oikeuden tehdä HVK:lle konkreettisia ehdotuksia tietyistä toimeksiannon piiriin 
kuuluvista aiheista;
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16. aikoo vastata sopivana ajankohtana Eurooppa-neuvoston esittämään kehotukseen käsitellä 
kysymystä parlamentin omasta kokoonpanosta;

17. korostaa aikomustaan valvoa tarkkaan HVK:n lopputulosta voidakseen arvioida, vastaavatko 
neuvotteluissa sovitut uudistukset tyydyttävällä tavalla parlamentin tulkintaa toimeksiannosta;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja omia edustajiaan varmistamaan HVK:n työn täyden avoimuuden, 
erityisesti julkaisemalla kaikki käsiteltäväksi toimitetut asiakirjat;

19. vahvistaa aikeensa pitää yllä erittäin tiivistä yhteyttä kansallisiin parlamentteihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan sopimusten tarkistamista koskevan prosessin ajan;

20. kehottaa HVK:ta varmistamaan avoimuuden nimissä, että sen työn tulokset julkaistaan myös 
luonnoksena perussopimusten konsolidoiduksi versioksi; 

21. ilmoittaa vakaan aikeensa tehdä vuoden 2009 vaalien jälkeen unionin perustuslaillista ratkaisua 
koskevia uusia ehdotuksia sopimuksen tarkistamista koskevan lausekkeen mukaisesti1, koska 
Euroopan unioni on yhteinen hanke, jota uudistetaan jatkuvasti;

22. kehottaa yhteisön toimielimiä tekemään erityisiä ehdotuksia unionin kansalaisten ottamiseksi 
taas mukaan vuoropuheluun jatkettaessa perustuslaillista prosessia;

23. pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan parlamentin työjärjestyksen mahdollista 
muuttamista siten, että perustuslaissa mainituille Euroopan unionin lipulle ja hymnille annetaan 
virallinen asema parlamentin toiminnassa ja tiloissa;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman, joka on parlamentin lausunto HVK:n 
koollekutsumisesta, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehille, 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja Euroopan keskuspankille.

                                               
1 Katso perustuslakisopimuksen IV-443 artikla.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. helmikuuta 2008 Lissabonin sopimuksesta 
(2007/2286(INI)) - Richard Corbettin/Íñigo Méndez De Vigon mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen sellaisina kuin ne ovat muutettuina Euroopan yhtenäisasiakirjalla sekä 
Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan sopimuksilla,,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2007 annetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tulevaisuudesta 15. joulukuuta 2001 annetun Laekenin 
julistuksen,

– ottaa huomioon Roomassa 29. lokakuuta 2004 allekirjoitetun sopimuksen Euroopan 
perustuslaista,,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perustuslakiprosessin etenemissuunnitelmasta 7. kesäkuuta 
2007 antamansa päätöslauselman2 ja hallitustenvälisen konferenssin (HVK) koollekutsumisesta: 
Euroopan parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 46 artikla) 
11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
aluekehitysvaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, kansainvälisen 
kaupan valiokunnan, budjettivaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0013/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin kehittymisellä on ollut viimeisten 50 vuoden aikana 
merkittävä rooli rauhan ja vakauden alueen luomisessa sodan runtelemassa maanosassa, 
demokratian, vapauden ja kansalaisten oikeuksien lujittamisessa sekä vaurauden, 
yhteisvastuullisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä perustamalla maailman suurimmat 
sisämarkkinat, joilla noudatetaan sosiaalisia normeja, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa 
sekä rehellistä kilpailua koskevia yhteisiä sääntöjä ja joihin liittyy talous- ja rahaliitto; lisäksi 
unionin kehitys on mahdollistanut jäsenvaltioiden yhteistyön kansalliset rajat ylittävien 
kysymysten käsittelyssä sekä Euroopan painoarvon lisäämisen maailmanpolitiikassa,

B. ottaa huomioon, että yleisesti on tunnustettu tarve uudistaa ja vahvistaa unionin rakenteita 
tähänastisten saavutusten lujittamiseksi sekä 27:n ja mahdollisesti sitäkin useamman 

                                               
1 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1..
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0234.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0328.
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jäsenvaltion muodostaman unionin toimintakyvyn tehostamiseksi, jotta voitaisiin vastata uusiin 
yhteisiin haasteisiin ja lisätä demokraattista vastuuta unionissa,

C. ottaa huomioon, että mainittuun tarpeeseen perustuivat ne peräkkäiset uudistukset – kuten 
Maastrichtin sopimus, joka merkitsi käännekohtaa Euroopan yhdentymisessä talous- ja 
rahaliiton perustamisen sekä ensisijaisesti taloudellisesta yhteisöstä poliittiseen unioniin 
siirtymisen myötä – joiden puitteissa on muokattu unionin institutionaalista kehystä ja jotka 
johtivat aikanaan Laekenin julistukseen, joka puolestaan avasi tien uudenlaiselle, 
valmistelukunnissa tehtävään työhön eikä enää yksinomaan hallitustenvälisiin konferensseihin 
nojaavalle uudistamisprosessille,

D. ottaa huomioon, että sopimuksen Euroopan perustuslaista laati kahdesta kunkin kansallisen 
parlamentin edustajasta, kuudestatoista Euroopan parlamentin jäsenestä, kahdesta komission 
edustajasta sekä yhdestä kunkin kansallisen hallituksen edustajasta koostuva valmistelukunta, 
joka pääsi julkisen käsittelyn kautta yksimielisyyteen sopimusluonnoksesta, josta vuoden 2004 
hallitustenvälinen konferenssi ei juurikaan poikennut, kun taas myöhempi Lissabonin sopimus, 
johon ei sisällytetty eräitä perustuslain osatekijöitä, aikaansaatiin perinteisemmin 
hallitustenvälisin työmenetelmin kuitenkin siten, että sen laatimiseen osallistui täysipainoisesti 
kolme Euroopan parlamentin edustajaa,

E. ottaa huomioon, että valtaosa unionin kansalaisten vaaleilla valitsemista edustajista Euroopan 
parlamentissa kannatti aiempia pyrkimyksiä uudistaa unionia korvaamalla perussopimukset 
perustuslailla1, jonka kaksi kolmannesta jäsenvaltioista ratifioi mutta jonka kaksi (Ranska ja 
Alankomaat) hylkäsi, ja että tästä lähestymistavasta luovuttiin harkinta-ajan jälkeen, jolloin tuli 
selväksi, ettei tarvittavaa kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntää voitaisi saavuttaa, ja sen sijaan 
päätettiin vain tarkistaa perussopimuksia,

F. ottaa huomioon, että vaikka uudessa sopimuksessa onkin huomioitu, tosin erilaisessa muodossa, 
monet perustuslakisopimuksessa hahmotellut käytännön mukautukset unionin 
toimielinrakenteeseen, menettelytapojen muutos johti kunnianhimoisten tavoitteiden 
madaltamiseen, monien perustuslain elementtien hylkäämiseen, eräiden uusien mekanismien 
käyttöönoton viivästymiseen sekä yksittäisiä jäsenvaltioita koskevien erityismääräysten 
sisällyttämiseen perussopimuksiin,

G. ottaa kuitenkin huomioon, että se, että kaikki unionin kansalliset hallitukset ovat suostuneet 
uuteen sopimukseen, osoittaa, että jäsenvaltioiden vaaleilla valitut hallitukset katsovat tämän 
kompromissin olevan toivottava perusta tulevaisuudessa tehtävälle yhteistyölle, ja edellyttää 
mittavaa poliittista sitoumusta jäsenvaltioiden hallituksilta sopimuksen ratifioinnin 
varmistamiseksi ennen 1. tammikuuta 2009,

H. ottaa huomioon, että on välttämätöntä saada Lissabonin sopimukselle kaikkien jäsenvaltioiden 
ratifiointi vuoden 2008 loppuun mennessä, jotta kansalaiset voisivat äänestää vuoden 2009 
vaaleissa täysin tietoisina unionin uudesta institutionaalisesta kehyksestä,

Unionin tulevaisuuden kannalta myönteinen kehitysaskel

                                               
1 500 ääntä puolesta, 137 vastaan ja 40 tyhjää (12. tammikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin 

päätöslauselma Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta (Corbettin ja Méndez de Vigon mietintö) 
EUVL C 247E, 6.10.2005, s. 88).
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1. toteaa, että Lissabonin sopimus merkitsee kaiken kaikkiaan huomattavaa parannusta olemassa 
oleviin sopimuksiin, ja se lisää unionin demokraattista vastuuta ja päätöksentekokykyä 
(vahvistamalla Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia) ja kansalaisten 
oikeuksia suhteessa unioniin sekä tehostaa unionin toimielinten toimintaa;

Demokraattisen vastuun lisääminen

2. pitää myönteisenä, että kansalaiset voivat paremmin valvoa unionin toimintaa lisääntyneen 
demokraattisen vastuun ja päätöksentekokyvyn myötä etenkin seuraavien parannusten ansiosta:

  (a) Euroopan unionin lainsäädännön hyväksyntä edellyttää tiiviimpää parlamentaarista 
valvontaa kuin missään muussa ylikansallisessa tai kansainvälisessä järjestelmässä:

   – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaiken Euroopan unionin lainsäädännön hyväksyntä 
edellyttää sekä (kotimaansa parlamentille vastuussa olevista kansallisista ministereistä 
koostuvan) neuvoston että (suorilla vaaleilla valituista jäsenistä koostuvan) Euroopan 
parlamentin yhdenvertaista hyväksyntää;

   – kansallisten parlamenttien roolia unionin lainsäädännön ennakkotarkastuksessa 
vahvistetaan, koska niille toimitetaan kaikki EU:n lainsäädäntöehdotukset hyvissä ajoin 
keskusteltavaksi kansallisten ministerien kanssa ennen neuvoston kannan hyväksymistä, jonka 
lisäksi jäsenvaltioiden parlamentit saavat oikeuden vaatia sellaisten ehdotusten uutta käsittelyä, 
joiden ne eivät katso olevan toissijaisuusperiaatteen mukaisia;

   (b) Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Eurooppa-neuvoston tekemän 
ehdotuksen, jossa otetaan huomioon Euroopan parlamentin vaalit, pohjalta;

   c) unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittää sekä Eurooppa-
neuvosto että komission puheenjohtaja, ja komission jäsenenä myös häneen sovelletaan 
parlamentissa samanlaista virkaanasettamismenettelyä kuin muihin komission jäseniin: 
komission varapuheenjohtajana korkeaa edustajaa koskevat sekä virkaan asettamisen yhteydessä 
että virkaa hoidettaessa samat säännöt kuin muitakin komission jäseniä;

   d) otetaan käyttöön uusi, yksinkertaisempi ja demokraattisempi talousarviomenettely, johon 
sisältyy vain yksi käsittely; pakollisten ja ei-pakollisten menojen välinen erottelu lopetetaan, 
mikä takaa parlamentin ja neuvoston välisen täyden yhdenvertaisuuden koko vuotuisen 
talousarvion hyväksymisen osalta, ja parlamentille annetaan lisäksi oikeus antaa 
suostumuksensa oikeudellisesti sitovalle monivuotiselle rahoituskehykselle;

   e) komissiolle uskotun lainsäädäntövallan käytön demokraattista valvontaa vahvistetaan uuden 
valvontajärjestelmän avulla, jossa Euroopan parlamentti tai neuvosto voi joko peruuttaa 
komission päätökset tai peruuttaa lainsäädäntövallan siirron;

   (f) Euroopan parlamentin suostumus tarvitaan useiden unionin allekirjoittamien kansainvälisten 
sopimusten tekemiseksi, mukaan lukien sopimukset, jotka koskevat tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen alaisia aloja unionin sisäisellä tasolla;

   g) neuvosto kokoontuu julkiseen istuntoon keskustellakseen lainsäädäntöluonnoksista ja 
äänestääkseen niistä, ja kansalaiset voivat näin seurata maansa hallituksen toimia neuvostossa;
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   h) virastojen ja etenkin Europolin ja Eurojustin parlamentaarista valvontaa lisätään;

   i) alueiden komitealle annetaan mahdollisuus nostaa kanne Euroopan unionin 
tuomioistuimessa, sen jäsenten toimikautta jatketaan viiteen vuoteen ja sen suhteet Euroopan 
parlamenttiin määritellään selkeämmin;

   j) perussopimusten tarkistusmenettely tulee olemaan aiempaa avoimempi ja demokraattisempi, 
sillä Euroopan parlamentti saa oikeuden esittää muutosehdotuksia, ja ehdotettujen tarkistusten 
tutkinnasta vastaa valmistelukunta, jossa ovat edustettuina kansalliset parlamentit ja Euroopan 
parlamentti, paitsi siinä tapauksessa, että parlamentti katsoo valmistelukunnan koolle 
kutsumisen olevan tarpeetonta, ja otetaan käyttöön uudet yksinkertaistetut tarkistusmenettelyt 
perussopimusten tiettyjen määräysten tarkistamiseksi yksimielisellä päätöksellä ja kansallisten 
parlamenttien hyväksynnällä;

Arvojen vahvistaminen, kansalaisten oikeuksien lisääminen ja toimintaperiaatteiden 
selkeyttäminen

3.   pitää myönteisenä kansalaisten oikeuksien vahvistamista seuraavien parannusten myötä:

   (a) EU:n perusoikeuskirjasta, jossa kirjataan ajanmukaisella tavalla kansalaisoikeudet sekä 
poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, tulee oikeudellisesti sitova; perusoikeuskirjalla 
tarjotaan EU:n kansalaisille oikeudellista varmuutta ja varmistetaan, että kaikkien unionin 
oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n lainsäädäntöön perustuvien 
toimien on noudatettava näitä normeja ja samalla toissijaisuusperiaatetta;

   b) unioni jättää hakemuksen Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymiseksi, joten 
kansalaisten oikeuksien kunnioittamista valvotaan ulkoisesti myös unionissa samoin kuin sen 
jäsenvaltioissa;

  c) uudet määräykset helpottavat kansalaisten ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen 
osallistumista unionin keskusteluihin, mikä perustuu heidän tärkeälle panokselleen sopimuksen 
valmistelussa; vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten sekä kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen 
ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa rohkaistaan;

   d) unionin kansalaisille annettu aloiteoikeus sallii kansalaisten tehdä ehdotuksia asioista, joissa 
heidän mielestään tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi;

   e) yksittäisten kansalaisten oikeussuojaa parannetaan, koska unionin tuomioistuimen 
toimivaltaa laajennetaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen liittyviin kysymyksiin sekä 
Eurooppa-neuvoston, Euroopan keskuspankin ja EU:n erillisvirastojen toteuttamiin toimiin, 
samalla kun parannetaan luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden mahdollisuuksia 
osallistua siellä käytäviin menettelyihin;

4.   pitää myönteisenä, että sopimuksessa vahvistetaan aiempaa selvemmin ja näkyvämmin kaikille 
jäsenvaltioille yhteiset arvot, joille unioni perustuu, samoin kuin unionin tavoitteet ja sen 
toimintaa ohjaavat periaatteet sekä suhteet jäsenvaltioihin:

   a) unionin toimivallan rajat suhteessa jäsenvaltioihin määritellään selkeästi ja ne perustuvat 
periaatteeseen, jonka mukaan toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu 
jäsenvaltioille;
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   b) painotetaan entistä paremmin kansalaisten kannalta mitä ilmeisimmin hyödyllisiä 
politiikkoja: sopimukseen sisältyy uusia yleisesti sovellettavia määräyksiä, jotka liittyvät 
korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, korkeatasoiseen koulutukseen ja terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun, kaikenlaisen syrjinnän poistamiseen sekä naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen; 
uusilla määräyksillä vahvistetaan kestävän kehityksen edistämistä ja ympäristönsuojelua, 
mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta, sekä yleishyödyllisten palvelujen arvossa pitämistä; 
myös taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus vahvistetaan sopimuksessa 
uudelleen unionin tavoitteeksi;

   c) sekaannus ilmaisujen "Euroopan yhteisö" ja "Euroopan unioni" välillä poistuu, koska 
Euroopan unionista tulee yksi ainoa oikeudellinen yksikkö ja rakenne;

   d) solidaarisuuslauseke jäsenvaltioiden välillä merkitsee, että kansalaiset voivat odottaa 
saavansa apua unionin muista osista terrori-iskun, luonnonkatastrofin tai ihmisen aiheuttaman 
suuronnettomuuden seurauksena;

  e) sopimuksessa vahvistetaan unionin toimielinjärjestelmän erityisluonne, sillä jäsenvaltiot 
siirtävät unionin toimielimille sellaiset valtuutensa, joita ne uskovat käytettävän paremmin 
yhteisten mekanismien puitteissa, samalla kun siinä annetaan mahdollisten epäilysten 
poistamiseksi seuraavanlaisia riittäviä takeita siitä, että unionista ei tule keskitettyä kaikkivoipaa 
supervaltiota:

   – velvollisuus kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen osa 
niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, myös alueellisen ja paikallisen itsehallinnon 
osalta sekä niiden keskeisiä valtion tehtäviä, erityisesti niitä, joiden tavoitteena on valtion 
alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, yleisen järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen 
turvallisuuden takaaminen;

   – annetun toimivallan periaate (jonka mukaan unionilla on vain jäsenvaltioiden sille antama 
toimivalta), toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate;

   – jäsenvaltioiden osallistuminen unionin päätöksentekojärjestelmään ja suostuminen siihen 
tehtäviin mahdollisiin muutoksiin;

   – jokaisen jäsenvaltion oikeus erota halutessaan unionista tunnustetaan;

Toiminnan tehostaminen

5.   pitää myönteisenä, että uuden sopimuksen myötä unionin toimielimet voivat toteuttaa tehtäviään 
tehokkaammin, erityisesti koska

   a) niiden alojen määrä kasvaa merkittävästi, joista hallitukset päättävät neuvostossa 
yksimielisen päätöksen sijasta määräenemmistöllä, minkä ansiosta 27 jäsenvaltion unioni voi 
toimia entistä useammilla aloilla ilman, että sen toimintaa estetään veto-oikeudella;

   b) uusi kaksoisenemmistöön perustuva äänestysjärjestelmä helpottaa päätöksentekoa 
neuvostossa;
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   (c) Eurooppa-neuvostosta tulee Euroopan unionin täysivaltainen toimielin ja sen kuuden 
kuukauden kiertävän puheenjohtajakauden sijaan jäsenet valitsevat puheenjohtajan kahden ja 
puolen vuoden kaudeksi, mikä lisää neuvoston työn valmistelun johdonmukaisuutta ja työn 
jatkuvuutta;

   d) komission jäsenmäärä lasketaan vuodesta 2014 lähtien kahteen kolmannekseen 
jäsenvaltioiden lukumäärästä, mikä parantaa komission toimintakykyä ja selventää entisestään, 
että komission jäsenet edustavat unionin etua eivätkä kotimaansa etua, ja samalla 
vuorottelujärjestelmä takaa edelleen kaikkien jäsenvaltioiden tasavertaisen osallistumisen;

  e) unionin näkyvyys ja sen kapasiteetti globaalina toimijana paranevat merkittävästi:

   – unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan 
komission jäsenen virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja sekaannusta, yhdistetään 
komission varapuheenjohtajan/ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viraksi, 
ja tämä henkilö toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja hänellä on oikeus puhua unionin 
nimissä asioista, joista unionilla on yhteinen kanta, mikä takaa unionin ulkoisten toimien 
aiempaa suuremman johdonmukaisuuden;

   – tulee olemaan ainoastaan yksi yhtenäinen ulkoisen toiminnan yksikkö, jossa on virkamiehiä 
sekä komissiosta, neuvostosta että kansallisista ulkoasiainhallinnoista ja jonka neuvosto voi 
perustaa vain komission suostumuksella ja parlamentin kuulemisen jälkeen; yksikköä johtaa 
komission varapuheenjohtaja/korkea edustaja, sen olisi oltava yhteydessä komissioon ja sen on 
määrä mahdollistaa entistä suurempi yhdenmukaisuus unionin ulkopolitiikan määrittämisessä ja 
toteuttamisessa;

   – unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla 
vahvistetaan muun muassa sisällyttämällä lauseke, jonka myötä tarjotaan apua ja tukea 
aseellisen hyökkäyksen sattuessa, millä vaikutetaan myönteisesti kansalaisten turvallisuuden 
tunteeseen, samalla kun varmistetaan tarvittava joustavuus, jonka ansiosta voidaan huomioida 
jäsenvaltioiden erilainen suhtautuminen näihin kysymyksiin;

   f) lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovälineiden välistä eroa selkeytetään, ja säädösvallan siirron 
nojalla annettavien säädösten uusi määritelmä mahdollistaa unionin lainsäädännön 
yksinkertaistamisen ja virtaviivaistamisen;

   g) pilarirakenteesta luopuminen mahdollistaa toimien yhdenmukaistamisen unionin eri 
toimialoilla yksinkertaistettujen mekanismien ja välineiden avulla, vaikkakin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan erityisluonne edellyttää näillä aloilla erityisiä menettelyjä;

   h) vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan toiminnan tavoitteet ovat aiempaa 
kunnianhimoisempia ja menettelyt tehokkaampia, koska tällä alalla ei enää käytetä erillisiä 
hallitusten välisiä välineitä tai menettelyjä, ja toimia ryhdytään valvomaan oikeudellisesti, mikä 
antaa toivoa konkreettisesta edistymisestä oikeus-, turvallisuus- ja maahanmuuttokysymyksissä;

   i) unionin tavoitteet ja toimivalta ilmastonmuutoksen, lasten oikeuksien, naapuruuspolitiikan, 
humanitaarisen avun, energian (mukaan lukien sopimukseen kuuluva viittaus jäsenvaltioiden 
väliseen yhteisvastuullisuuteen tällä alalla), avaruusalan, tutkimuksen, matkailun, urheilun, 
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kansanterveyden ja pelastuspalvelujen suhteen määritellään selkeämmin; yhteinen 
kauppapolitiikka tunnustetaan unionin yksinomaiseksi toimivallaksi;

   j) monien muiden kysymysten osalta tehokkaampien päätöksentekomenettelyjen soveltaminen 
on mahdollista heti, kun siihen on poliittista tahtoa;

   k) joustaviin järjestelyihin turvautumista helpotetaan siinä tapauksessa, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät halua tai voi edetä tiettyjen toimintalinjojen mukaisesti yhtaikaa;

Huolenaiheet

6.   on tietoinen laajalti esiintyvästä pahoittelusta sen suhteen, että Ranskan ja Alankomaiden 
kansanäänestysten seurauksena sopimuksen aikaansaamiseksi 27 jäsenvaltion kesken on 
jouduttu

   – hylkäämään perustuslaillinen toimintamalli ja eräät sen piirteet, kuten kansalaistensa ja 
jäsenvaltioiden tahtoon perustuva unioni, yksi yhtenäinen teksti, lainsäädännöllisiä välineitä 
määrittävät selkeämmät termit, lipun ja hymnin sisällyttäminen perustamissopimukseen sekä 
korkean edustajan tittelin sijaan käytettävä titteli "ulkoministeri";

   – lykkäämään uuden sopimuksen tärkeiden osatekijöiden toteuttamista, kuten uuden 
äänestysjärjestelmän käyttöönottoa neuvostossa (johon liittyy erityisiä määräyksiä äänestysten 
lykkäämiseksi, jotka tunnetaan nimellä "Ioanninan kompromissi"), sekä lisäämään rajoittavia 
mekanismeja eli eräänlaisia "hätäjarruja" tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen joillakin 
toimivalta-aloilla;

   – sisällyttämään sopimukseen tiettyjä jäsenvaltioita koskevia määräyksiä, kuten 
suostumusjärjestelmän ("opt-in") laajentaminen kahden jäsenvaltion osalta poliisiyhteistyöhön 
ja rikosoikeuteen, perusoikeuskirjan soveltamista kahden jäsenvaltion sisäiseen lainsäädäntöön 
rajoittava pöytäkirja sekä yhdelle jäsenvaltiolle alenevan suhteellisuuden periaatteesta poiketen 
myönnetty ylimääräinen paikka parlamentissa;

   – muuttamaan monien sopimuskohtien tai sopimukseen liitettyjen pöytäkirjojen ja julistusten 
sanamuotoa, mikä on johtanut perustelemattomaan negatiiviseen äänensävyyn, joka luo 
vaikutelman unioniin ja sen toimielimiin kohdistuvasta epäluottamuksesta ja joka lähettää siten 
vääränlaisen signaalin suurelle yleisölle;

Päätelmät

7.   kannattaa sopimusta ja korostaa sen tarvetta, että kaikki unionin jäsenvaltiot ratifioivat sen 
hyvissä ajoin, jotta se voisi tulla voimaan 1. tammikuuta 2009;

8.   uskoo Lissabonin sopimuksen luovan vakaat puitteet, jotka mahdollistavat unionin 
jatkokehityksen;

9.   on tietoinen, että aiempia sopimuksia muuttava sopimus on väistämättömästi kodifioitua 
sopimusta epäselvempi ja vaikeaselkoisempi; vaatii siksi Lissabonin sopimuksella muutettujen 
konsolidoitujen sopimusten välitöntä julkistamista, sillä ne tarjoaisivat kansalaisille entistä 
selkeämmän perusasiakirjan unionista;
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10.   toistaa pyyntönsä, että niin EU:n toimielimet kuin kansalliset viranomaisetkin pyrkivät 
vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti mahdollisuuksiensa mukaan tiedottamaan 
Euroopan kansalaisille selkeästi ja puolueettomasti sopimuksen sisällöstä;

11.   kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa valmistelemaan työjärjestykseen tarvittavia muutoksia 
ja arvioimaan tarvetta uusille täytäntöönpanotoimille;

o

o     o

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan mietinnön jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan entisille 
jäsenille sekä varmistamaan, että parlamentin yksiköt, tiedotustoimistot mukaan lukien, 
tarjoavat yksityiskohtaista tietoa parlamentin kannasta sopimukseen. 
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Mietintö Euroopan parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen 
täytäntöönpanossa (2008/2063(INI)) - Jo Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen sellaisena kuin ne ovat muutettuina Euroopan yhtenäisasiakirjalla ja 
Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan sopimuksilla,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan1,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2001 annetun Laekenin julistuksen Euroopan unionin 
tulevaisuudesta2,

– ottaa huomioon Roomassa 29. lokakuuta 2004 allekirjoitetun sopimuksen Euroopan 
perustuslaista,

–   ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
perustuslakiprosessin etenemissuunnitelmasta3,

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman hallitustenvälisen konferenssin 
koollekutsumisesta4,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksesta5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
ulkoasiainvaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, 
talousarvion valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja 
vetoomusvaliokunnan lausunnot (A6-0145/2009),

1. Uudet toimintalinjat
                                               
1 Euroopan unionin perusoikeuskirja, hyväksytty 7. joulukuuta 2000 ja julistettu Strasbourgissa 12. 

joulukuuta 2007..
2 Laekenin Eurooppa-neuvosto, Laekenin julistus Euroopan unionin tulevaisuudesta, SN 273/01, 15.12.2001.
3 EUVL C 125 E, 22.5.2008, s. 215.
4 Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2007)0328.
5 Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2008)0055.
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1.1. Uudet tavoitteet ja horisontaaliset lausekkeet

1. suhtautuu myönteisesti Lissabonin sopimuksella Euroopan unionin perusoikeuskirjalle 
annettavaan sitovaan luonteeseen ja EU:n kaikkia kansalaisia ja asukkaita koskevien oikeuksien, 
vapauksien ja periaatteiden tunnustamiseen perusoikeuskirjassa; painottaa, että Euroopan 
parlamentti sitoutuu noudattamaan perusoikeuskirjaa täysimääräisesti;

2. suhtautuu myönteisesti edustuksellisen ja osallistuvan demokratian vahvistamiseen, johon 
vaikuttaa muun muassa niin sanotun kansalaisaloitteen käyttöönotto (Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artikla sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin sopimuksella), sillä sen 
avulla miljoona eri jäsenvaltioista kotoisin olevaa kansalaista voi pyytää komissiota esittämään 
säädösehdotuksen;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että ympäristönsuojelulle on annettu näkyvä asema EU:n kaikilla 
politiikanaloilla ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklassa 
sellaisena kuin se on Lissabonin sopimuksessa mainitaan nimenomaisesti ilmastonmuutoksen 
torjunta kansainvälisellä tasolla; painottaa, että parlamentin pitää jatkossakin edellyttää 
Euroopan unionilta johtavaa asemaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja maapallon 
lämpenemisen estämisessä;

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus kytkee 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisen perusoikeuksien ja EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien suojelemiseen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 67 artikla);

5. kiinnittää erityistä huomiota tavoitteeseen, jolla pyritään toteuttamaan täystyöllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä 
korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohta) ja jolla kytketään sisämarkkinoiden toteuttaminen muihin 
tavoitteisiin;

6. panee tyytyväisenä merkille, että naisten ja miesten tasa-arvo on sisällytetty unionin arvoihin 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) ja tavoitteisiin (Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan kolmas kohta);

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 
artiklan 1 kohdan mukaan unionin ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikka täydentävät ja 
tukevat toisiaan, kun taas EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisön 
kehitysyhteistyöpolitiikalla [täydennetään] jäsenvaltioiden harjoittamaa politiikkaa; korostaa, 
että unionilla on tulevaisuudessa suurempi rooli politiikan linjaamiseen liittyvissä aloitteissa, 
minkä pitäisi johtaa avunantajien entistä parempaan koordinointiin ja työnjakoon sekä entistä 
tehokkaampaan apuun köyhyyden vähentämiseksi ja lopulta sen poistamiseksi vuosituhannen 
kehitystavoitteiden yhteydessä, ja että tämä tarkoittaa myös parlamentin suurempaa vastuuta;

8. katsoo, että alueellisen yhteenkuuluvuuden sisällyttäminen unionin tavoitteisiin (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla) täydentää taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteita ja että oikeusperustan luominen kyseisille aloille vahvistaa 
parlamentin valtuuksia arvioida unionin keskeisten toimintalinjojen alueellisia vaikutuksia; 
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toteaa tyytyväisenä, että syrjäisimpien alueiden erityisasema on vahvistettu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 ja 355 artiklassa;

9. pitää myönteisenä horisontaalisten lausekkeiden käyttöönottoa näkökohdissa, kuten korkea 
työllisyysaste, sosiaalinen suojelu, sosiaalisen syrjäytymisen estäminen, yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso, syrjinnän torjunta ja 
ympäristönsuojelu, ja katsoo, että nämä lausekkeet toimivat yleisperiaatteina unionin politiikan 
linjauksissa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10 ja 11 artikla);

10. suhtautuu lisäksi myönteisesti kuluttajansuojan vahvistamiseen läpäisyperiaatteena unionin 
muita politiikkoja määriteltäessä ja toteutettaessa, koska läpäisyperiaate on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 12 artiklan myötä nostettu selvästi merkittävään asemaan;

11. suhtautuu myönteisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 122 artiklassa selvästi 
ilmaistuun yhteisvastuun ajatukseen, jonka mukaan neuvosto voi päättää aiheellisista 
toimenpiteistä, jos ilmenee suuria vaikeuksia tiettyjen tuotteiden saatavuudessa, ennen kaikkea 
energia-alalla;

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 
artiklassa humanitaarinen apu tunnustetaan unionin varsinaiseksi politiikaksi; katsoo, että 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen viidennen osan III osaston 1 luvussa 
(Kehitysyhteistyö) ja 3 luvussa (Humanitaarinen apu) annetaan kehitysyhteistyölle ja 
humanitaariselle avulla selvä oikeusperusta, jossa sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä;

13 suhtautuu myönteisesti myös Euroopan unionin toimivallan vahvistamiseen kolmansien maiden 
siviiliväestön suojelussa ja tilapäisavun ja katastrofiavun tarjoamisessa (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artikla);

1.2. Uudet oikeusperustat

14. painottaa, että Lissabonin sopimuksella tapahtuva Euroopan unionin ulkoisten toimien 
laajentaminen, ulkopolitiikkaan liittyvien alojen uudet oikeusperustat ja välineet mukaan 
luettuina (ulkoiset toimet ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)/yhteinen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka), edellyttää uutta toimielinten välistä tasapainoa, jolla 
turvataan Euroopan parlamentin harjoittama asianmukainen demokraattinen valvonta;

15. suhtautuu myönteisesti siihen, että energiakysymykset on katettu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen kolmannen osan erillisessä XXI osastossa ja että kyseisen alan toimilla on 
näin oikeusperusta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artikla); toteaa 
kuitenkin, että energialähteiden valintaa koskevat päätökset kuuluvat jatkossakin jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, vaikka yleisesti noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä, kun taas alan 
verotukselliset toimenpiteet edellyttävät jatkossakin entiseen tapaan pelkästään Euroopan 
parlamentin kuulemista;

16. panee tyytyväisenä merkille unionin yhteiset arvot yleistä taloudellista etua koskevissa 
palveluissa ja pitää myönteisenä oikeusperustaa, joka mahdollistaa yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen tarjoamisperiaatteiden ja -ehtojen vahvistamisen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artikla 
ja pöytäkirja N:o 26 yleistä etua koskevista palveluista);
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17. katsoo, että Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomilla muutoksilla yhteisen kauppapolitiikan 
alalla (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206 ja 207 artikla) edistetään 
kokonaisvaltaisesti sen demokraattista legitiimiyttä ja tehokkuutta, etenkin kun noudatetaan 
tavallista lainsäätämisjärjestystä ja vaatimusta siitä, että kaikista sopimuksista on saatava 
puoltava lausunto; toteaa, että yhteistä kauppapolitiikkaa koskevat asiat kuuluvat jatkossa 
unionin yksinomaiseen toimivaltaan, mikä tarkoittaa, että jatkossa ei enää ole 
kauppasopimuksia, jotka ovat sekä komission että jäsenvaltioiden tekemiä;

18. on tyytyväinen uuteen säännökseen eurooppalaisesta avaruuspolitiikasta (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 189 artikla) ja suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettuun mahdollisuuteen säätää tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
tarvittavista toimenpiteistä eurooppalaisen avaruusohjelman luomiseksi; katsoo kuitenkin, että 
kyseisessä artiklassa esiintyvä sanamuoto "jotka eivät käsitä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 
yhdenmukaistamista" voi vaikeuttaa yhteisen eurooppalaisen avaruuspolitiikan toteuttamista;

19. panee merkille, että Lissabonin sopimukseen sisältyy uusi oikeusperusta, joka mahdollistaa 
yhteispäätösmenettelyn noudattamisen teollis- ja tekijänoikeusasioissa (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 118 artikla);

20. suhtautuu myönteisesti EU:n toimien soveltamisalan laajentamiseen nuorisopolitiikassa, millä 
rohkaistaan nuoria osallistumaan Euroopan demokraattisen elämään (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artikla);

21. suhtautuu myönteisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 298 artiklalla luotuun 
uuteen oikeusperustaan, jonka mukaan unionin toimielimet, elimet ja laitokset tukeutuvat 
tehtäviään suorittaessaan avoimeen, tehokkaaseen ja riippumattomaan eurooppalaiseen 
hallintoon, sillä tämä muodostaa pohjan unionin hallintomenettelystä annettavalle asetukselle;

22. suhtautuu myönteisesti vahvempaan oikeusperustaan, joka mahdollistaa unionin toimenpiteiden 
hyväksymisen petosten torjunnassa ja yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa (Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artikla); korostaa, että Lissabonin sopimuksella 
poistetaan EY:n perustamissopimuksen 280 artiklan sisältämä edellytys, jonka mukaan nämä 
toimenpiteet eivät koske kansallisen rikosoikeuden soveltamista tai kansallista oikeudenhoitoa;

23. huomauttaa, että uuden sopimuksen säännöksiin oikeudellisesta yhteistyöstä siviili- ja 
rikosoikeudellisissa asioissa sisältyy myös oikeusperusta tuomarikunnan ja oikeuslaitosten 
henkilökunnan koulutusta tukevien toimenpiteiden hyväksymiselle (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 ja 82 artikla);

24. painottaa, että Lissabonin sopimukseen sisältyy myös mahdollinen Euroopan syyttäjänviraston 
perustaminen unionin taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten torjumiseksi (Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 86 artikla);

25. suhtautuu myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön sitovat säännökset 
lapsen oikeuksien suojelemiseksi Euroopan unionin sisäisissä ja ulkoisissa tavoitteissa 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan 2 alakohta ja 5 kohta);

26. pitää myönteisenä sitä, että matkailu on lisätty Lissabonin sopimukseen uutena osastona 
(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 195 artikla), jossa säädetään, että unioni 
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täydentää jäsenvaltioiden toimintaa matkailualalla; suhtautuu myönteisesti myös siihen, että 
kyseisen osaston toimenpiteistä säädetään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen;

27. suhtautuu myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksessa urheilu on sisällytetty aloihin, 
joille on vahvistettu oikeusperusta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 
artikla); painottaa erityisesti, että unioni voi vihdoinkin ryhtyä kehittämään urheilua ja varsinkin 
sen eurooppalaista ulottuvuutta ja ottaa urheilun erityisluonteen asianmukaisesti huomioon 
muita toimintalinjoja toteuttaessaan;

2. Parlamentin uudet toimivaltuudet

2.1. Uusi yhteispäätöstoimivalta

28. suhtautuu myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksella vahvistetaan huomattavasti 
Euroopan unionin demokraattista legitimiteettiä laajentamalla parlamentin yhteispäätösvaltaa;

29. suhtautuu myönteisesti siihen, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on sisällytetty 
täysimääräisesti Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (67 ja 89 artikla), mikä 
tarkoittaa kolmannen pilarin virallista lopettamista; suhtautuu myönteisesti siihen, että 
useimmissa siviilioikeutta, turvapaikkaa, maahanmuuttoa ja viisumia koskevia käytäntöjä sekä 
rikosasioiden oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskevissa päätöksissä noudatetaan 
tavallista lainsäätämisjärjestystä;

30. katsoo, että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen noudattaminen yhteisen maatalouspolitiikan 
alalla parantaa Euroopan unionin demokraattista vastuuvelvollisuutta, koska Euroopan 
parlamentti säätää lakeja samanarvoisena neuvoston kanssa; painottaa, että 
yhteispäätösmenettelyä sovelletaan kaikessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevassa lainsäädännössä ja 
että tämä koskee myös maatalousalan neljää keskeistä horisontaalista tavoitetta (yhteinen 
markkinajärjestely, suoria tukia koskeva asetus, maaseudun kehittämisasetus ja yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus); huomauttaa sen lisäksi, että laatua, luonnonmukaista viljelyä ja 
sen edistämistä koskeva lainsäädäntö kuuluu myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan;

31. korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaiset 
neuvoston valtuudet hyväksyä toimenpiteitä edellyttävät, että ensin hyväksytään tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu säännös, jossa vahvistetaan neuvostolle myönnettyjä valtuuksia koskevat 
ehdot ja rajoitukset; katsoo, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 
kohdassa ei anneta oikeusperustaa tai itsenäistä toimivaltaa, jonka nojalla voitaisiin hyväksyä tai 
muuttaa yhteisen maatalouspolitiikan alalla voimassa olevia neuvoston säädöksiä; kehottaa 
neuvostoa pidättymään hyväksymästä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä kuulematta parlamenttia ennen päätöksentekoa;

32. toteaa, että Lissabonin sopimus tuo mukanaan mittavia muutoksia yhteisen kalastuspolitiikan 
päätöksentekoon ja lisää sen demokraattista vastuuta; suhtautuu myönteisesti siihen, että 
parlamentti ja neuvosto laativat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen tarvittavat säännöt, 
joilla voidaan saavuttaa yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet (Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta); katsoo tältä osin, että tavallista lainsäätämisjärjestystä 
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sovelletaan kaikkiin vuotuiseen asetukseen liittyviin seikkoihin, kuten teknisiin toimenpiteisiin 
tai pyyntiponnistuksiin tai alueellisten kalastusjärjestöjen hyväksymien sopimusten, joilla on 
omat oikeusperustansa, sisällyttämiseen, pyyntimahdollisuuksien säätämistä tai kiintiöiden 
myöntämistä tai niihin liittyviä toimia lukuun ottamatta;

33. suhtautuu myönteisesti siihen, että tavallista lainsäätämisjärjestystä aletaan soveltaa 
yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseen monenvälisestä valvontamenettelystä (Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan 6 kohta), minkä pitäisi vahvistaa 
taloudellista koordinointia;

34. katsoo, että kun Euroopan keskuspankki (EKP) tunnustetaan Euroopan unionin toimielimeksi, 
sen vastuu raportoida tekemistään rahapoliittisista päätöksistä on entistä suurempi; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että monet Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja EKP:n 
perussääntöjen säännökset voidaan muuttaa Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen EKPJ:n 
ja EKP:n perussäännön 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti; vahvistaa, että tämä ei heikennä EKP:n 
riippumattomuutta rahapolitiikassa eikä perussopimuksessa asetettuja painopisteitä;

35. pitää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 182 artiklaa parannuksena, sillä siinä 
mainitut monivuotinen puiteohjelma ja eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen; huomauttaa 
kuitenkin, että artiklassa mainitut erityisohjelmat hyväksytään noudattaen erityistä 
lainsäätämisjärjestystä, joka edellyttää ainoastaan Euroopan parlamentin kuulemista (Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 182 artiklan 4 kohta);

36. suhtautuu myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksessa Euroopan parlamentti on asetettu 
samanarvoiseen asemaan neuvoston kanssa rakennerahastojen täytäntöönpanon osalta, sillä 
siinä korvataan nykyinen puoltavan lausunnon menettely tavallisella lainsäätämisjärjestyksellä; 
pitää tätä erityisen merkittävänä vuoden 2013 jälkeisen kauden rakennerahastojen osalta, sillä se 
edistää avoimuutta ja lisää näiden rahastojen vastuuvelvollisuutta kansalaisia kohtaan;

37. panee merkille, että lainsäädännössä, jolla kielletään sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä, noudatetaan jatkossa erityistä lainsäätämisjärjestystä, jossa 
edellytetään Euroopan parlamentin puoltavaa lausuntoa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 19 artikla);

38. suhtautuu myönteisesti siihen, että noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä sellaisten 
toimenpiteiden hyväksymisessä, joilla torjutaan erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvaa 
ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
79 artiklan 2 kohta ja 83 artiklan 1 kohta);

39. pitää myönteisenä määräenemmistöpäätöksen ulottamista koskemaan koulutus ja urheilu 
(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan 4 kohta);

40. suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteispäätösmenettelyä sovelletaan tästedes Euroopan 
unionin virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 336 artikla), koska parlamentti voi osallistua samanarvoisena neuvoston kanssa 
kyseisten sääntöjen muuttamiseen;
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2.2. Uusi budjettivalta

41. panee merkille, että Lissabonin sopimuksella muutetaan huomattavasti unionin rahoitusta, 
etenkin toimielinten välisten suhteiden ja päätöksentekomenettelyjen osalta;

42. panee merkille, että neuvoston ja Euroopan parlamentin on sovittava niiden käytettävissä 
olevien omien varojen rajoissa menosuunnitelmista, joista tulee oikeudellisesti sitovia 
(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artikla); pitää myönteisenä, että sekä 
Euroopan parlamentin että neuvoston on hyväksyttävä talousarvio kokonaisuudessaan 
monivuotista rahoituskehystä noudattaen; suhtautuu myönteisesti pakollisten menojen ja muiden 
kuin pakollisten menojen erottamisen lakkauttamiseen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 314 artikla); pitää myönteisenä, että varainhoitoasetus hyväksytään tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 
artikla);

43. viittaa budjettivaliokunnan laatimaan mietintöön Lissabonin sopimukseen sisältyvien 
uudistusten talousarviovaikutuksista: toimielimiin liittyvät näkökohdat ja unionin uudet 
vastuualueet;

2.3. Uusi puoltavaa lausuntoa koskeva menettely

44. suhtautuu myönteisesti siihen, että yksinkertaistettu tarkistusmenettely, joka koskee 
määräenemmistöpäätöksen ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttöönottoa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen V osaston tietyllä alalla tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen alalla, edellyttää Euroopan parlamentin puoltavaa lausuntoa;

45. panee merkille lausekkeen, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden eroamisen unionista (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 50 artikla); korostaa, että sopimusta eroamiseen sovellettavista 
yksityiskohtaisista määräyksistä ei voida tehdä ennen Euroopan parlamentin hyväksynnän 
saamista;

46. pitää myönteisenä, että moniin unionin tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin tarvitaan myös 
Euroopan parlamentin puoltava lausunto; painottaa aikomustaan pyytää neuvostoa, soveltuvissa 
tapauksissa, pidättymään kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen aloittamisesta, 
ennen kuin Euroopan parlamentti on ilmoittanut kantansa, ja antamaan Euroopan parlamentille 
mahdollisuuden hyväksyä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön perusteella neuvottelujen 
kaikissa vaiheissa suosituksia, jotka on otettava huomioon ennen neuvottelujen 
loppuunsaattamista;

47. vaatii, että kaikki jatkossa tehtävät sopimukset, joihin sisältyy EU:n yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan kuulumattomia ja siihen kuuluvia elementtejä, on käsiteltävä yleensä 
yhden ainoan oikeusperustan nojalla, joka liittyy suoraan sopimuksen pääasialliseen sisältöön; 
toteaa, että Euroopan parlamentilla on oikeus tulla kuulluksi, lukuun ottamatta yksinomaan 
EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvien sopimusten osalta;

2.4. Uusi valvontavalta

48. pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Eurooppa-
neuvoston tekemän ehdotuksen pohjalta Euroopan parlamentin vaalit huomioon ottaen; viittaa 
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perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan laatimaan mietintöön toimielinten 
välisestä tasapainosta;

49. pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentti äänestää komission varapuheenjohtajan/unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission muiden jäsenten 
hyväksymisestä sekä komissiolle esitettävästä epäluottamuslauseesta, mistä johtuen komissio on 
vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille;

50. suhtautuu myönteisesti unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden 
ja julkisasiamiesten uuteen valintamenettelyyn, josta säädetään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 255 artiklassa ja jonka mukaan kansallisten hallitusten päätöstä edeltää 
seitsemästä asiantuntijasta, joista yksi on Euroopan parlamentin ehdottama, koostuvan 
lautakunnan arvio ehdokkaiden soveltuvuudesta kyseisiin tehtäviin;

51. painottaa avoimuuden ja demokraattisen valvonnan tarvetta luotaessa Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
muistuttaa oikeudestaan tulla kuulluksi Euroopan ulkosuhdehallinnon luomisesta; katsoo, että 
Euroopan ulkosuhdehallinto olisi liitettävä hallinnollisesti komissioon;

52. odottaa selvennyksiä kriteereihin, jotka koskevat EU:n erityisedustajia ja heidän nimeämistään 
ja arvioimistaan, mukaan lukien EU:n erityisedustajien tehtävien määrittely ja tarkoitus, heidän 
toimikautensa pituus sekä heidän tehtäviensä koordinointi ja täydentävyys unionin tulevien 
delegaatioiden kanssa;

53. painottaa avoimuuden ja demokraattisen valvonnan tarvetta Euroopan puolustusviraston ja 
siihen liittyvien toimien osalta varmistamalla erityisesti Euroopan puolustusviraston pääjohtajan 
ja Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan säännöllinen tiedonvaihto;

54. suhtautuu myönteisesti uuteen neuvoa-antavaan rooliinsa, jonka se saa EKPJ:n ja EKP:n 
perussäännön 40 artiklan 2 kohdan nojalla EKP:n neuvoston kokoonpanon muuttamisessa;

55. pitää myönteisenä, että virastoihin, etenkin Europoliin ja Eurojustiin, kohdistetaan aiempaa 
laajempi parlamentaarinen valvonta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 85 ja 88 
artikla); katsoo, että kuulemismenettelyn noudattaminen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen alan yhteisyritysten perustamisessa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 187 ja 188 artikla) ei ole välttämättä yhteensopiva virastojen perustamista 
koskevien EU-säädösten kanssa;

2.5. Uudet oikeudet saada tietoa

56. kehottaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa tiedottamaan parlamentille Eurooppa-neuvoston 
kokousten valmistelusta ja toimittamaan parlamentille selonteon kokousten tuloksista 
mahdollisuuksien mukaan kahden työpäivän kuluessa (tarvittaessa parlamentin ylimääräiseen 
istuntoon);

57. kehottaa neuvoston kiertävän puheenjohtajuuden puheenjohtajaa tiedottamaan Euroopan 
parlamentille puheenjohtajakauden ohjelmista ja sen aikana saavutetuista tuloksista;

58. kehottaa tulevaa komission varapuheenjohtajaa/unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa sopimaan Euroopan parlamentin kanssa asianmukaisista menettelyistä, joilla 
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parlamentille tiedotetaan ja sitä kuullaan unionin ulkoisista toimista ja joiden avulla Euroopan 
parlamentin kaikki valiokunnat, joilla on toimivalta korkean edustajan vastuulle kuuluvilla 
aloilla, voivat osallistua asianmukaisella tavalla kyseisistä toimista tiedottamiseen ja 
kuulemiseen;

59. painottaa, että komissiolla on kansainvälisten sopimusten neuvottelemisen ja tekemisen suhteen 
oikeudellinen velvollisuus tiedottaa neuvottelujen etenemisestä Euroopan parlamentille ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa mainitulle neuvoston 
nimeämälle erityiskomitealle; vaatii, että sille tiedotetaan samanarvoisesti ja -aikaisesti kuin 
kyseisessä artiklassa tarkoitetulle neuvoston asianomaiselle komitealle;

2.6. Uusi aloiteoikeus

60. suhtautuu myönteisesti uuteen rooliinsa sopimusten tarkistamista koskevien ehdotusten 
esittäjänä; aikoo hyödyntää kyseistä oikeutta ja ehdottaa Euroopan tulevaisuutta koskevia uusia 
ideoita uusien haasteiden niin edellyttäessä;

61. pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentilla on oikeus tehdä aloitteita sen oman 
kokoonpanon osalta noudattaen sopimuksissa vahvistettuja periaatteita (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 14 artikla);

62. panee merkille, että Lissabonin sopimuksen myötä määritellään erityistä lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen annetuilla asetuksilla väliaikaisten tutkintavaliokuntien käyttämistä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artikla);

3. Uudet menettelyt

3.1. Kansallisten parlamenttien harjoittama valvonta

63. suhtautuu myönteisesti kansallisille parlamenteille myönnettäviin uusiin oikeuksiin valvoa 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista kaikessa unionin lainsäädännössä; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien harjoittama tehokkaampi EU-politiikkojen valvonta lisää myös 
kansalaisten tietoisuutta unionin toimista;

64. painottaa, että kansallisten parlamenttien uusia oikeuksia on kunnioitettava täysimääräisesti 
Lissabonin sopimuksen voimaantulosta alkaen;

65. suhtautuu myönteisesti paikallisten ja alueellisten viranomaisten velvollisuuteen noudattaa 
toissijaisuusperiaatetta; ottaa huomioon alueiden komitean oikeuden saattaa tapauksia Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se katsoo, että toissijaisuusperiaatetta on rikottu 
(pöytäkirjan N:o 2, 8 artiklan 2 kohta);

3.2. Säädösvallan siirron nojalla annettavat säädökset

66. arvostaa parannuksia, joita uusi sopimus tuo lainsäädäntöön ja normihierarkiaan, etenkin 
säädösvallan siirron nojalla annettavia säädöksiä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artikla), joiden ansiosta komissiolle voidaan siirtää toimivalta hyväksyä 
yleisesti sovellettavia muita kuin lainomaisia säädöksiä tai muuttaa säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia; huomauttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston on määriteltävä selvästi 
tällaisen toimivallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto;
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67. suhtautuu erityisen myönteisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
2 kohtaan, jonka mukaan Euroopan parlamentilla (ja neuvostolla) on oikeus sekä peruuttaa 
säädösvallan siirto että vastustaa yksittäisiä säädösvallan siirron nojalla annettuja säädöksiä;

68. panee merkille, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ei anneta 
oikeusperustaa säädösvallan siirron nojalla annettavia säädöksiä koskevalle puitetoimelle; 
ehdottaa kuitenkin, että EU:n toimielimet voisivat sopia tällaista säädösvallan siirtoa koskevasta 
yleisestä mallista, jonka komissio voisi sisällyttää aina lainsäädäntöehdotuksiin; painottaa, että 
tällä säilytettäisiin lainsäätäjän vapaus;

69. pyytää komissiota selventämään, miten se aikoo tulkita Lissabonin sopimuksen hyväksyneen 
hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitettyä julistusta 39, joka koskee 
asiantuntijoiden kuulemista rahoituspalveluiden osalta, ja miten se aikoo soveltaa kyseistä 
tulkintaa niiden Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen säännösten 
ohella, jotka koskevat säädösvallan siirtoa;

3.3. Täytäntöönpanosäädökset

70. panee merkille, että Lissabonin sopimuksella kumotaan EY:n perustamissopimuksen nykyinen 
202 artikla täytäntöönpanotoimivallasta ja otetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 291 artiklalla käyttöön uusi menettely – täytäntöönpanosäädökset –, joka antaa 
komissiolle mahdollisuuden soveltaa siirrettyä täytäntöönpanotoimivaltaa tapauksissa, joissa 
unionin oikeudellisesti velvoittavat säädökset edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa;

71. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan 3 kohdan nojalla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston on vahvistettava etukäteen asetuksilla yleiset säännöt ja
periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat sitä, miten komissio käyttää 
täytäntöönpanotoimivaltaa;

72. panee merkille, että nykyinen komiteamenettely ei ole enää sopusoinnussa Lissabonin 
sopimuksen kanssa ja että vireillä olevat lainsäädäntöehdotukset, joita ei ole hyväksytty ennen 
Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, on muutettava, jotta ne täyttävät Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan vaatimukset;

73. katsoo, että neuvoston kanssa voitaisiin neuvotella aluksi sovellettavasta väliaikaisratkaisusta, 
jotta ei synny mahdollisesta oikeudellisesta tyhjiöstä aiheutuvia ongelmia ja jotta lainsäätäjä voi 
hyväksyä uuden asetuksen komission ehdotusten asianmukaisen arvioinnin jälkeen;

4. Siirtymäkauden painopistealat

74. ehottaa komissiota välittämään lainsäätäjille kaikki vireillä olevat ehdotukset, joita uudet 
oikeusperustat ja lainsäädäntömenettelyn muutokset koskevat;

75. huomauttaa, että Euroopan parlamentti päättää kannastaan sellaisten lausuntojen suhteen, jotka 
on jo hyväksytty kuulemismenettelyssä ja jotka koskevat asioita, joissa noudatetaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä, jolloin kyse voi olla sekä aiemman kannan vahvistamisesta että uuden 
kannan hyväksymisestä; painottaa, että Euroopan parlamentti voi äänestää lausuntojen 
vahvistamisesta parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannaksi vasta Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen;
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76. vaatii tekemään toimielinten välisen sopimuksen, jolla estetään vireillä olevien ”kolmanteen 
pilariin” kuuluvien ja perusoikeuksiin vaikuttavien lainsäädäntöehdotusten hyväksyminen ennen 
Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, jotta on mahdollista toteuttaa tällaisia asioita koskeva 
kattava oikeudellinen valvonta, kun taas toimenpiteistä, jotka eivät vaikuta lainkaan tai 
vaikuttavat vain rajallisesti perusoikeuksiin, voidaan päättää myös ennen Lissabonin 
sopimuksen voimaantuloa;

5. Ehdotukset

77. kehottaa muita toimielimiä käynnistämään neuvottelut toimielinten välisestä sopimuksesta, joka 
kattaa:

      a) tärkeimmät tavoitteet, jotka Euroopan unionin on saavutettava vuoden 2009 jälkeen, 
esimerkiksi puitesopimuksena parlamentin ja komission 2009 alkavan vaali/toimikauden 
työohjelmasta;

       b) täytäntöönpanotoimenpiteet, joista on päätettävä, jotta uusi sopimus saadaan toimielinten ja 
unionin kansalaisten kannalta toimivaksi;

78. pyytää päivittämään parlamentin ja neuvoston välisen sopimuksen, joka koskee kyseisten 
toimielinten ulkoisten toimien työsuhteita ja luottamuksellisten tietojen vaihtamista, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 14 ja 36 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 295 artiklan perusteella;

79. kehottaa neuvostoa ja komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta tehdä parlamentin kanssa uusi 
toimielinten välinen sopimus, jossa säädetään parlamentin osallistumisesta kansainvälisten 
sopimusten tekemisen kaikkiin vaiheisiin;

80. kehottaa tarkistamaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehtyä toimielinten välistä sopimusta monivuotista rahoituskehystä (Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artikla) ja varainhoitoasetusta (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artikla) koskevien uusien säännösten johdosta;

81. katsoo, että on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin Euroopan unionin tiedotus- ja 
viestintäpolitiikan luomiseksi, ja pitää kolmen toimielimen yhteistä poliittista julistusta 
viestinnästä asianmukaisena ensiaskeleena kohti tämän tavoitteen saavuttamista;

82. kehottaa komissiota esittämään viipymättä aloitteen kansalaisaloitteen täytäntöönpanosta ja 
määrittelemään selkeät, yksinkertaiset ja käyttäjäystävälliset ehdot kansalaisten oikeuksien 
harjoittamiselle; viittaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan laatimaan 
mietintöön kansalaisaloitteesta;

83. kehottaa komissiota antamaan asetukset Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 298 
artiklan (hyvä hallintotapa) täytäntöönpanemiseksi ja reagoimaan näin parlamentin ja Euroopan 
oikeusasiamiehen usein esittämään vaatimukseen yhteisen oikeudellisen järjestelmän luomisesta 
unionin hallinnolle;

84. panee merkille, että Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden sisällyttää Euroopan 
kehitysrahaston unionin talousarvioon, mikä vahvistaa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tärkeän 
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osan demokraattista legitiimiyttä; kehottaa neuvostoa ja komissiota ryhtymään unionin 
talousarviota koskeviin tarvittaviin toimenpiteisiin 2008/2009 väliarvion yhteydessä;

85. suosittaa tarkistamaan ja vahvistamaan pikaisesti unionin asemaa kansainvälisissä järjestöissä 
sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja unionista on tullut Euroopan 
yhteisöjen seuraaja;

86. kehottaa komissiota ja neuvostoa sopimaan parlamentin kanssa strategiasta, jolla on tarkoitus 
varmistaa johdonmukaisuus hyväksytyn lainsäädännön, Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
perussopimusten säännösten välillä esimerkiksi syrjinnän torjunnassa, turvapaikanhakijoiden 
suojelussa, avoimuuden lisäämisessä, tietosuojakysymyksissä, vähemmistöjen oikeuksissa ja 
uhrien ja epäiltyjen oikeuksissa;

87. pyytää komissiota ja neuvostoa myötävaikuttamaan unionin ja kansallisten toimielinten välisten 
suhteiden parantamiseen etenkin lainsäädäntö- ja oikeusasioissa;

88. kehottaa komissiota ja neuvostoa luomaan tehokkaan yhteisen energiapolitiikan, jonka 
tavoitteena on koordinoida tehokkaasti EU:n jäsenvaltioiden energiamarkkinoita ja kehittää niitä 
edelleen ja ottaa samalla huomioon ulkoiset näkökohdat, erityisesti energianlähteet ja 
energiantoimitusreitit;

89. kehottaa neuvostoa tarkastelemaan yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, miten olisi 
hyödynnettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohdan 
säännöksiä, joiden nojalla neuvosto voi antaa Euroopan keskuspankille erityistehtäviä, jotka 
koskevat luottolaitosten sekä muiden rahoituslaitosten kuin vakuutusyritysten toiminnan 
vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa;

90. sitoutuu mukauttamaan sisäistä organisaatiotaan ja optimoimaan ja järkeistämään Lissabonin 
sopimuksen sille antamien uusien toimivaltuuksien harjoittamista;

°

° °

91. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille.
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Mietintö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehityksestä 
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan (2008/2120(INI)) - Elmar Brokin mietintö1

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Amsterdamin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan kansallisten 
kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon Amsterdamin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 12 
artiklan,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan kansallisten kansanedustuslaitosten 
asemasta Euroopan unionissa ja erityisesti sen 9 artiklan,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2002 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien suhteista Euroopan rakentamisessa 2,

– ottaa huomioon Euroopan unionin parlamenttien yhteisöasioita käsittelevien elinten XXVIII 
konferenssissa (COSAC) 27. tammikuuta 2003 hyväksytyt hallitusten ja parlamenttien välisiä 
suhteita yhteisöasioissa koskevat suuntaviivat (ohjeelliset vähimmäisstandardit) 
("Kööpenhaminan parlamentaariset suuntaviivat")3, 

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2008 annetut, parlamenttien välistä yhteistyötä Euroopan 
unionissa koskevat suuntaviivat 4,

– ottaa huomioon Pariisissa 4. marraskuuta 2008 pidetyn COSACin XL konferenssin päätelmät ja 
erityisesti niiden 1 kohdan,

– ottaa huomioon Irlannin parlamentin maan tulevaisuutta Euroopan unionissa käsittelevän 
alivaliokunnan marraskuussa 2008 antaman mietinnön ja etenkin sen tiivistelmän 29–37 
kohdan, joissa edellytettiin kattavasti parlamentaarisen valvonnan vahvistamista kansallisten 
hallitusten toimiessa neuvoston jäseninä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

                                               
1 Mietintöä ei ole käsitelty eikä siitä ole äänestetty täysistunnossa, joten tekstissä mainitut äänestystulokset 

ovat AFCO-valiokunnan äänestystuloksia. 
2 Perustuu perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintöön A5-0023/2002 

(Napolitanon mietintö) (EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 322).
3 EUVL C 154, 2.7.2003, s. 1.
4 Tarkistettu laitos, josta sovittiin Lissabonissa 20.–21. kesäkuuta 2008 pidetyssä Euroopan unionin parlamenttien 

puhemiesten konferenssiin kuuluvassa kokouksessa.
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– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A6-0133/2008),

A. katsoo, että koska Euroopan parlamentti antoi viimeisimmän päätöslauselmansa suhteista 
kansallisiin parlamentteihin vuonna 2002, nyt on uudelleenarvioinnin aika,

B. katsoo, että kansalaiset ovat unionin tasolla suoraan edustettuina Euroopan parlamentissa ja että 
jäsenvaltioita edustaa neuvostossa niiden kulloinenkin hallitus, joka puolestaan on 
demokraattisesti vastuussa vastaavalle kansalliselle parlamentille (katso Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 10 artiklan 2 kohtaa Lissabonin sopimuksen mukaisessa muodossa); katsoo, 
että Euroopan unionissa tarvittavan parlamentarismin vahvistamisen täytyy siksi perustua 
kahteen tekijään: yhtäältä Euroopan parlamentin toimivallan vahvistamiseen kaikessa unionin 
päätöksenteossa sekä toisaalta kansallisten parlamenttien toimivallan vahvistamiseen suhteessa 
maiden omiin hallituksiin,

C. toteaa, että kansallisten parlamenttien edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat sekä nämä ja 
liittymisneuvotteluja käyvien maiden parlamenttien edustajat tekivät erinomaista yhteistyötä 
Eurooppa-valmistelukunnassa,

D. toteaa, että kansanedustuslaitosten konferenssin järjestäminen tietyistä aiheista harkintavaiheen 
aikana on osoittautunut hyväksi ajatukseksi, joten tähän käytäntöön voitaisiin tukeutua 
uudelleen uutta valmistelukuntaa muodostettaessa tai vastaavien tilaisuuksien yhteydessä,

E. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet ovat huomattavasti 
parantuneet ja monipuolistuneet viime vuosina ja että yhä enemmän toimintaa harjoitetaan sekä 
parlamenttien että niiden valiokuntien tasolla,

F. katsoo, että kehitettäessä suhteita jatkossa olisi otettava huomioon nykykäytäntöjen ansiot ja 
haittapuolet,

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksella kansallisille parlamenteille myönnetyt, erityisesti 
toissijaisuusperiaatteeseen liittyvät uudet toimivaltuudet rohkaisevat niitä osallistumaan unionin 
tasolla tapahtuvaan politiikan laadintaan aktiivisesti jo varhaisessa vaiheessa,

H. katsoo, että parlamenttien välisen yhteistyön kaikissa muodoissa olisi noudatettava kahta 
perusperiaatetta: tehokkuuden lisäämistä ja parlamentaarista demokratiaa,

I. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien ensisijaisena tehtävänä on 
osallistua lainsäädäntöprosessiin ja valvoa poliittisia valintoja kansallisella ja yhteisön tasolla; 
katsoo, että tämä ei tee turhaksi yhteisen edun puolesta tehtävää läheistä yhteistyötä varsinkaan 
unionin lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä,

J. katsoo, että on asianmukaista laatia poliittisia suuntaviivoja, joiden pohjalta Euroopan 
parlamentin edustajat ja elimet voivat päättää toimista, jotka koskevat sen suhteita kansallisiin 
parlamentteihin sekä Lissabonin sopimuksen kansallisia parlamentteja koskevien määräysten 
toimeenpanoa,

Lissabonin sopimuksen panos suhteiden kehittämiseen
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1. suhtautuu myönteisesti Lissabonin sopimuksella (eli parlamenttien sopimuksella) 
kansallisille parlamenteille myönnettyihin tehtäviin ja oikeuksiin, jotka lisäävät niiden 
merkitystä Euroopan unionin poliittisissa prosesseissa; ja katsoo, että ne voidaan jakaa 
kolmeen luokkaan:

Tietoa

– vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien toimien arvioinnista

– sisäistä turvallisuutta käsittelevän pysyvän komitean toiminnasta

– perussopimusten muuttamista koskevista ehdotuksista

– unionin jäseneksi liittymistä koskevista hakemuksista

– yksinkertaistetuista perussopimusten muutoksista (kuusi kuukautta ennen päätöksen 
tekemistä)

– ehdotuksista perussopimuksia täydentäviksi toimiksi;

Aktiivinen osallistuminen

– unionin moitteettomaan toimintaan (yleismääräys)

– Europolin ja Eurojustin valvontaan yhdessä Euroopan parlamentin kanssa

– perustamissopimuksen muuttamista käsitteleviin sopimisiin;

Vastustus, joka koskee

– toissijaisuusperiaatteen vastaista lainsäädäntöä "keltaisen kortin" ja "oranssin kortin" 
menettelyillä

– yksinkertaistetulla menettelyllä hyväksyttäviä perustamissopimuksen muutoksia

– siviilioikeudellisia kysymyksiä (perheoikeus) koskevia oikeudellisen yhteistyön toimia

– toissijaisuusperiaatteen rikkomista panemalla vireille kanne yhteisöjen tuomioistuimessa 
(sikäli kun tämä on kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan mahdollista);

Nykyiset suhteet

2. toteaa tyytyväisenä, että sen suhteet kansallisiin parlamentteihin ja niiden jäseniin ovat 
kehittyneet melko myönteisesti viime vuosina¸ mutta eivät vielä riittävästi, etenkin seuraavien 
yhteistoimintamuotojen avulla:

– parlamentaariset yhteiskokoukset monialaisista kysymyksistä, jotka eivät kuulu yksittäisen 
valiokunnan toimivaltaan

– säännölliset, vähintään kaksi kertaa puolessa vuodessa pidettävät valiokuntien 
yhteiskokoukset
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– parlamenttien väliset valiokuntatason ad hoc -kokoukset Euroopan parlamentin tai 
neuvoston puheenjohtajavaltion parlamentin aloitteesta

– parlamenttien väliset kokoukset valiokuntien puheenjohtajien tasolla

– parlamenttien puhemiesten tasolla tehtävä yhteistyö Euroopan unionin parlamenttien 
puhemiesten konferenssissa

– kansallisten parlamenttien jäsenten vierailut Euroopan parlamenttiin ja osallistuminen 
vastaavien eri alojen valiokuntien kokouksiin

– Euroopan tason poliittisten ryhmien tai puolueiden kokoukset, joissa poliitikot kaikista 
jäsenvaltioista tapaavat Euroopan parlamentin jäseniä;

Tulevat suhteet

3. on sitä mieltä, että olisi kehitettävä uusia lainsäädäntömenettelyä edeltävän ja sen jälkeisen 
vuoropuhelun muotoja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille;

4. kehottaa kansallisia parlamentteja vahvistamaan pyrkimyksiään saada kansalliset hallitukset 
vastaamaan siitä, miten ne hallinnoivat EU:n varojen käyttöä; kehottaa kansallisia parlamentteja 
tarkastelemaan kansallisten vaikutustenarviointien laatua sekä tapaa, jolla kansalliset hallitukset 
siirtävät EU:n oikeutta kansalliseen lainsäädäntöön ja toteuttavat EU:n politiikkaa sekä 
rahoitusohjelmia valtion, alueiden ja paikallisviranomaisten tasolla; kehottaa kansallisia 
parlamentteja valvomaan tarkoin Lissabonin esityslistaan liittyvien kansallisten 
toimintaohjelmien raportointia; 

5. katsoo, että on asianmukaista tarjota kansallisille parlamenteille tukea, kun ne tarkastelevat 
lainsäädäntöehdotuksia ennen niiden käsittelyä unionin lainsäädäntövaltaa käyttävissä elimissä, 
ja katsoo, että tukea on annettava myös valtioiden hallitusten suorittamalle tarkastelulle niiden 
toimiessa neuvostossa;

6. toteaa, että eri alojen valiokuntien säännölliset kahdenväliset yhteiskokoukset sekä Euroopan 
parlamentin kutsusta järjestettävät valiokuntatason ad hoc -kokoukset mahdollistavat 
vuoropuhelun nykyisten tai suunniteltujen säädösten tai poliittisten aloitteiden käsittelyn 
varhaisessa vaiheessa, ja niitä olisi siksi jatkettava ja kehitettävä järjestelmällisesti vastaavien 
valiokuntien pysyväksi verkostoksi; katsoo, että ennen tällaisia kokouksia tai niiden jälkeen 
voidaan pitää valiokuntatason kahdenvälisiä ad hoc -kokouksia, joissa käsitellään kansallisia 
erityiskysymyksiä; ja katsoo, että valiokuntien puheenjohtajakokoukselle voitaisiin siten antaa 
tehtäväksi laatia ohjelma eri alojen valiokuntien kansallisten parlamenttien kanssa 
harjoittamasta toiminnasta ja sovittaa tätä toimintaa yhteen

7. huomauttaa, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien valiokuntien 
puheenjohtajien väliset kokoukset, kuten ulkoasiainvaliokuntien, perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntien 
puheenjohtajien tapaamiset, ovat osanottajien pienen määrän ansiosta tietojen ja näkemysten 
vaihdon väline;
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8. katsoo, että muillakin kuin edellä mainituilla yhteistyömuodoilla on mahdollista edistää 
tehokkaasti Euroopan poliittisen alueen luomista ja että niitä tulisi kehittää edelleen ja 
monipuolistaa;

9. toivoisi tässä yhteydessä kansallisilta parlamenteilta innovaatioita, kuten Euroopan parlamentin 
jäsenille annettavaa oikeutta tulla kutsutuiksi kerran vuodessa pitämään puheenvuoron 
kansallisten parlamenttien täysistunnoissa, osallistua neuvoa-antavassa ominaisuudessa 
Eurooppa-asioiden valiokuntien kokouksiin, osallistua valiokuntien kokouksiin niiden 
käsitellessä niiden toimialaan kuuluvia Euroopan unionin säädöksiä tai osallistua vastaavien 
poliittisten ryhmien kokouksiin neuvoa-antavassa ominaisuudessa;

10. suosittaa, että annetaan Euroopan parlamentin valiokunnille riittävästi määrärahoja, jotta ne 
voivat järjestää kokouksia kansallisten parlamenttien vastaavien valiokuntien kanssa ja jotta 
Euroopan parlamentin esittelijät voivat tavata kansallisia parlamentteja edustavia vastaavia 
tehtäviä hoitavia kollegoitaan, ja kehottaa tutkimaan, voidaanko luoda tekniset edellytykset 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin eri valiokuntien esittelijöiden välisille 
videokonferensseille;

11. uskoo, että Lissabonin sopimuksella kansallisille parlamenteille annetut toissijaisuusperiaatteen 
noudattamista koskevat laajemmat valtuudet mahdollistavat yhteisön lainsäädäntöön 
vaikuttamisen ja sen valvonnan varhaisessa vaiheessa ja edistävät osaltaan lainsäädännön 
parantamista ja edistävät lainsäädännön johdonmukaisuutta Euroopan unionin tasolla;

12. toteaa, että kansallisille parlamenteille annetaan ensi kertaa Euroopan unionin asioita koskeva 
määritelty rooli, joka on erillään kansallisten hallitusten roolista, edistää demokraattisen 
valvonnan vahvistamista ja lähentää unionia kansalaisiin; 

13. muistuttaa, että kansallisten parlamenttien tulee valvoa kansallisten hallitusten toimintaa ensi 
kädessä valtiosääntöjensä ja lakiensa asettamien vaatimusten mukaisesti;

14. korostaa, että kansalliset parlamentit ovat merkittäviä toimijoita yhteisön lainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja että olisi hyvin tärkeää luoda mekanismi tämän alan parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista varten;

15. huomauttaa tässä yhteydessä, että parlamenttien välisen sähköisen tiedonvaihtofoorumin, IPEX-
verkkosivuston1, perustaminen on merkittävä edistysaskel, sillä sen avulla EU:n asiakirjoja 
voidaan tarkastella kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin tasolla ja tarvittaessa 
kansalliset parlamentit voivat seurata reaaliajassa, miten ne pannaan täytäntöön kansallisessa 
lainsäädännössä; pitää siksi tarpeellisena, että tätä Euroopan parlamentin teknisesti kehittämää 
ja ylläpitämää järjestelmää varten on asianmukaisesti varoja;

16. kaavailee kansallisten parlamenttien ja komission välisen lainsäädäntömenettelyä edeltävän 
vuoropuhelun nykyistä järjestelmällisempää seurantaa (niin kutsuttu Barroson aloite) 
saadakseen tietoa kansallisten parlamenttien kannoista lainsäädäntöprosessin varhaisvaiheessa; 
kehottaa kansallisia parlamentteja saattamaan tässä yhteydessä annetut kannat samalla myös 
Euroopan parlamentin saataville;

                                               
1 "Joint Parliamentary Meetings". IPEX-tietokanta (Interparliamentary EU Information Exchange) otettiin 

virallisesti käyttöön heinäkuussa 2006.
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17. pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyön 
kehittämisessä on onnistuttu ulkoasioiden, turvallisuuden ja puolustuksen saroilla;

18. tunnustaa, että kansallisilla parlamenteilla on merkittävä rooli yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta (YUTP) ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta (ETPP) 
käytävän kansallisen keskustelun tiedottajina;

19. toteaa uudelleen huolestuneena, että parlamentit pitävät YUTP:n ja ETPP:n rahoitusta koskevaa 
vastuuta riittämättömänä, ja että siksi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
yhteistyötä on parannettava, jotta näiden politiikan alojen kaikki näkökohdat saadaan 
demokraattiseen valvontaan1;

20. Edellyttää johdonmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi sekä päällekkäisyyden välttämiseksi, että 
Länsi-Euroopan unionin (WEU) parlamentaarinen yleiskokous lakkautetaan kun WEU sulautuu 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä täysin ja lopullisesti Euroopan unioniin;

COSACin rooli

21. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on tiiviissä yhteistyössä 
määriteltävä COSACin tuleva rooli ja että COSACin tulisi Amsterdamin sopimukseen liitetyn 
kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan 
mukaisesti pysyä ensisijaisesti tiedonvaihdon sekä yleisistä poliittisista aiheista ja kansallisten 
hallitusten valvonnan parhaista toimintatavoista käytävän keskustelun foorumina2; katsoo 
lisäksi, että tiedonvaihdon ja keskustelun tulisi keskittyä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskeviin lainsäädäntötoimiin sekä toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen Euroopan 
unionin tasolla;

22. aikoo päättäväisesti hoitaa tehtävänsä tinkimättä, täyttää COSACin toimintaan liittyvät 
velvollisuutensa ja antaa edelleen teknistä tukea COSACin sihteeristölle ja kansallisten 
parlamenttien edustajille;

23. muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien COSACin puitteissa 
toteuttamien toimien on täydennettävä toisiaan, eikä ulkopuolisten tahojen saa antaa hajauttaa 
tai käyttää väärin niitä;

24. katsoo, että Euroopan parlamentin valiokuntien tulisi osallistua nykyistä voimakkaammin 
COSACin kokousten valmisteluun ja edustukseen niissä; katsoo, että perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan olisi johdettava parlamentin 
valtuuskuntaa ja että valtuuskunnan olisi koostuttava kulloisenkin COSACin kokouksen 
esityslistalla olevia aiheita käsittelevien valiokuntien puheenjohtajista ja esittelijöistä; pitää 
suotavana, että puheenjohtajakokoukselle ja parlamentin jäsenille tiedotetaan kunkin kokouksen 
jälkeen COSACin kokousten edistymisestä ja tuloksista;

                                               
1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 

moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus (EUVL C 139, 
14.6.2006, s. 1) ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklan 3 kohta.

2 Ks. edellä mainitut hallitusten ja parlamenttien välisiä suhteita yhteisöasioissa koskevat suuntaviivat 
(ohjeelliset vähimmäisstandardit).
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25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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Mietintö Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan unionin institutionaalisen 
tasapainon kehittymiseen (2008/2073(INI)) - Jean-Luc Dehaenen mietintö1

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 6. maaliskuuta 2008 tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta2,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksesta3,

– ottaa huomioon 11. ja 12. joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6-0142/2009),

A. katsoo, että Lissabonin sopimus vahvistaa unionin institutionaalista tasapainoa, sillä se tehostaa 
kunkin poliittisen toimielimen keskeisiä tehtäviä ja vahvistaa siten niiden rooleja 
toimielinkehyksessä, jossa toimielinten välinen yhteistyö on unionin yhdentymisprosessin 
onnistumisen keskeinen tekijä,

B. katsoo, että Lissabonin sopimuksella entinen "yhteisömenetelmä" muutetaan sitä mukauttamalla 
ja vahvistamalla "unionimenetelmäksi", jonka oleellisia piirteitä ovat seuraavat:

– Eurooppa-neuvosto määrittelee yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet,

– komissio ajaa unionin yleistä etua ja tekee tätä varten tarvittavat aloitteet,

– Euroopan parlamentti toimii yhdessä neuvoston kanssa lainsäätäjänä ja budjettivallan 
käyttäjänä komission ehdotusten pohjalta,

C. katsoo, että Lissabonin sopimuksella tämä unionin erityinen päätöksentekomenetelmä 
laajennetaan koskemaan uusia unionin lainsäädäntö- ja talousarviotoiminnan aloja,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksessa määrätään, että Eurooppa-neuvosto voi 
yksimielisellä päätöksellä ja Euroopan parlamentin suostumuksella laajentaa 
määräenemmistöpäätöksenteon ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisalaa ja vahvistaa 
näin unionimenetelmää,

E. katsoo, että vaikka Lissabonin sopimuksen tavoitteena on yksinkertaistaminen ja Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston puheenjohtajuuksien johdonmukaisuuden lisääminen, erilliset 

                                               
1 Mietintöä ei ole käsitelty eikä siitä ole äänestetty täysistunnossa, joten tekstissä mainitut äänestystulokset 

ovat AFCO-valiokunnan äänestystuloksia. 
2 EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0055.
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rinnakkaiset Eurooppa-neuvoston ja ulkoasiainneuvoston (ja euroryhmän) puheenjohtajat sekä 
neuvoston muiden kokoonpanojen kiertävän puheenjohtajuusjärjestelmän jatkaminen 
vaikeuttavat todennäköisesti ainakin aluksi unionin toimia,

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvoa koskeva periaate edellyttää, että naisten ja miesten 
tasapainoista edustusta julkisessa elämässä noudatetaan myös Euroopan unionin tärkeimpien 
poliittisten tehtävien nimitysmenettelyissä,

G. katsoo komission puheenjohtajan uuden valintamenettelyn edellyttävän, että vaalitulokset 
otetaan huomioon ja Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin edustajat käyvät tarvittavat 
neuvottelut, ennen kuin Eurooppa-neuvosto nimeää ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi,

H. katsoo, että toimielinten välisen yhteistyön järjestäminen päätöksentekoprosessissa on unionin 
menestyksellisen toiminnan avain,

I. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan strategisen monivuotisen sekä operatiivisen 
vuosittaisen ohjelmasuunnittelun kasvava merkitys toimielinten kitkattomien suhteiden ja 
päätöksentekoprosessien tehokkaan täytäntöönpanon kannalta, ja korostaa komission roolia
tärkeimpien ohjelmasuunnittelutoimien käynnistäjänä,

J. katsoo, että nykyinen seitsenvuotinen rahoitussuunnittelu merkitsee sitä, että joskus Euroopan 
parlamentti ja komissio eivät koko lainsäädäntökauden aikana voi tehdä merkittäviä poliittisia 
rahoituspäätöksiä, sillä niitä sitoo niiden edeltäjien hyväksymä kehys, jonka voimassaolo kestää 
niiden toimikauden loppuun asti, mutta tämä tilanne voitaisiin ratkaista käyttämällä Lissabonin 
sopimuksen tarjoamaa mahdollisuutta viisivuotiseen rahoitussuunnitteluun, joka voisi käydä 
yksiin parlamentin ja komission toimikausien kanssa,

K. katsoo, että Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön uusi ja kattava lähestymistapa unionin 
ulkoiseen toimintaan – vaikkakin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevia 
kysymyksiä varten on erityisiä päätöksentekojärjestelmiä – ja luodaan erityisen 
ulkosuhdehallinnon avustama komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) "kahden 
tuolin" virka, joka on tämän uuden ja yhtenäisen lähestymistavan toimivuuden kannalta 
keskeinen tekijä,

L. katsoo, että Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön uusi unionin ulkoisen edustuksen 
järjestelmä, josta vastaavat pääasiallisesti – eri tasoilla – Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, 
komission puheenjohtaja ja komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja) ja joka edellyttää 
huolellista yhteennivomista ja tehokasta koordinointia ulkoisesta edustuksesta vastaavien eri 
tahojen välillä vahingollisten toimivaltaristiriitojen ja päällekkäisen työn välttämiseksi,

M. ottaa huomioon, että 11.–12. joulukuuta 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi, että jos 
Lissabonin sopimus tulee voimaan vuoden loppuun mennessä, se toteuttaa tarvittavat 
oikeudelliset toimenpiteet komission nykyisen kokoonpanomallin, jossa on yksi jäsen kustakin 
jäsenvaltiosta, säilyttämiseksi,

Yleisarvio

1. suhtautuu myönteisesti Lissabonin sopimukseen sisältyviin institutionaalisiin uudistuksiin, joilla 
luodaan edellytykset uudelle ja paremmalle unionin institutionaaliselle tasapainolle; näin 
mahdollistetaan toimielinten nykyistä tehokkaampi, avoimempi ja demokraattisempi toiminta, ja 
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unioni voi tuottaa kansalaisten odotuksia paremmin vastaavia tuloksia sekä toimia 
täysipainoisesti maailmanlaajuisena toimijana kansainvälisellä näyttämöllä;

2. korostaa, että kunkin toimielimen keskeiset ydintehtävät vahvistuvat, minkä ansiosta ne voivat 
kehittää omia roolejaan entistä tehokkaammin, mutta varoittaa, että uusi toimielinkehys 
edellyttää, että kaikki toimielimet hoitavat tehtäviään jatkuvassa yhteistyössä muiden 
toimielinten kanssa, jotta saavutetaan koko unionin kannalta myönteisiä tuloksia;

Päätöksenteon erityisen "unionimenetelmän" vahvistaminen toimielinten välisen tasapainon 
perustana

3. pitää tervetulleena sitä, että Lissabonin sopimuksessa "yhteisömenetelmän" keskeiset elementit 
– komission aloiteoikeus ja Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen päätöksenteko – on 
säilytetty ja niitä on vahvistettu seuraavasti:

–  Eurooppa-neuvostosta tulee toimielin, jonka erityisroolia poliittisten virikkeiden antajana ja 
unionin suunnannäyttäjänä vahvistetaan niin, että se määrittää strategiset tavoitteensa ja 
painopisteensä sekaantumatta unionin lainsäädäntö- ja budjettivallan normaaliin käyttöön;

–  komission rooli unionin toiminnan "moottorina" vahvistetaan, ja näin varmistetaan, että sen 
yksinoikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita etenkin talousarviomenettelyssä säilyy koskemattomana 
(ja jopa lujittuu);

–  Euroopan parlamentin toimivaltaa yhtenä lainsäädäntövallan käyttäjänä lisätään, sillä tavallisesta 
lainsäädäntöjärjestyksestä (kuten nykyistä yhteispäätösmenettelyä tullaan kutsumaan) tulee 
yleinen käytäntö (ellei perussopimuksissa erikseen määrätä erityisen lainsäädäntöjärjestyksen 
noudattamisesta) ja se laajennetaan koskemaan lähes kaikkia unionin lainsäädännön aloja, myös 
oikeus- ja sisäasioita;

–  neuvoston rooli lainsäädäntövallan toisena käyttäjänä vahvistetaan ja säilytetään – joskin se 
painottuu jonkin verran muutamiin tärkeisiin aloihin – erityisesti Lissabonin sopimukseen 
sisältyvällä selvennyksellä, jonka mukaan Eurooppa-neuvosto ei toimi lainsäätäjänä;

–  myös uusi, kaikki menolajit kattava talousarviomenettely perustuu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston tasavertaiseen yhteispäätösmenettelyyn, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto 
päättävät yhdessä myös monivuotisesta rahoituskehyksestä, molemmissa tapauksissa komission 
aloitteen pohjalta;

–  erottelu lainsäädäntösäädösten ja säädösvallan siirron nojalla annettavien säädösten välillä sekä 
komission erityisen, molempien lainsäädäntövallan käyttäjien tasavertaisesti valvoman 
toimeenpanevan tehtävän tunnustaminen parantavat unionin lainsäädännön laatua; Euroopan 
parlamentilla on uusi rooli toimivallan siirtämisessä komissiolle ja säädösvallan siirron nojalla 
annettavien säädösten valvonnassa;

–  mitä tulee unionin valtuuksiin tehdä kansainvälisiä sopimuksia, sopimuksessa tunnustetaan 
komission rooli käydä (läheisessä yhteistyössä komission varapuheenjohtajan (korkean 
edustajan) kanssa) neuvotteluja, ja lähes kaikki kansainväliset sopimukset edellyttävät Euroopan 
parlamentin hyväksyntää, ennen kuin neuvosto voi tehdä ne;
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4.  pitää tervetulleena, että Lissabonin sopimuksen mukaan Eurooppa-neuvosto voi yksimielisellä 
päätöksellä ja Euroopan parlamentin hyväksynnällä, edellyttäen, ettei mikään kansallisista 
parlamenteista vastusta asiaa, laajentaa määräenemmistöpäätöksenteon ja tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen soveltamisalaa aloille, joilla niitä ei vielä sovelleta;

5.  korostaa, että kokonaisuutena katsoen nämä "siltalausekkeet" ovat osoitus todellisesta 
suuntauksesta kohti "unionimenetelmän" mahdollisimman laajaa soveltamista, ja kehottaa näin 
ollen Eurooppa-neuvostoa hyödyntämään täysimittaisesti näitä Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia;

6.  katsoo, että kaikkien Lissabonin sopimuksen sisältämien institutionaalisten ja menettelyjä
koskevien innovaatioiden täysimääräinen käyttö edellyttää syvällistä ja jatkuvaa yhteistyötä eri 
menettelyihin osallistuvien toimielinten välillä sekä sopimuksen tarjoamien uusien 
mekanismien, etenkin toimielinten välisten sopimusten, täysimittaista hyödyntämistä;

Euroopan parlamentti

7.  suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan varauksetta 
Euroopan parlamentin asema toisena unionin lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä samoin 
kuin sen rooli monien unionin toiminnan kannalta tärkeiden poliittisten päätösten 
hyväksymisessä ja että sen poliittiseen valvontaan liittyviä tehtäviä vahvistetaan ja jopa 
laajennetaan, vaikkakin vähäisemmässä määrin, YUTP:n alalle;

8.  painottaa, että tämä Euroopan parlamentin roolin tunnustaminen edellyttää muiden toimielinten 
täysimittaista yhteistyötä ja etenkin kaikkien sellaisten asiakirjojen oikea-aikaista toimittamista, 
jotka parlamentti tarvitsee hoitaakseen tehtävänsä tasavertaisesti neuvoston kanssa, sekä 
yhtäläistä pääsyä ja osallistumista asianomaisiin työryhmiin ja muissa toimielimissä pidettäviin 
kokouksiin muiden päätöksentekoprosessiin osallistuvien kanssa; kehottaa kaikkia kolmea 
toimielintä pohtimaan sellaisten toimielinten välisten sopimusten tekemistä, joilla jäsennellään 
näiden alojen parhaat toimintatavat toimielinten keskinäisen yhteistyön optimoimiseksi;

9. katsoo, että Euroopan parlamentin täytyy itse suorittaa tarvittavat sisäiset uudistukset 
rakenteidensa, menettelyjensä ja työskentelytapojensa mukauttamiseksi uusiin toimivaltuuksiin 
ja Lissabonin sopimuksesta johtuviin ohjelmasuunnittelua ja toimielinten välistä yhteistyötä 
koskeviin suurempiin vaatimuksiin1; odottaa kiinnostuneena Euroopan parlamentin uudistamista 
käsittelevän työryhmän päätelmiä ja muistuttaa, että parlamentin toimivaltainen valiokunta 
valmistelee parhaillaan työjärjestyksen uudistamista sen mukauttamiseksi Lissabonin 
sopimukseen2;

10. pitää tervetulleena sitä, että Lissabonin sopimuksella annetaan myös Euroopan parlamentille 
perussopimusten tarkistamista koskeva aloiteoikeus ja tunnustetaan parlamentin oikeus 
osallistua valmistelukuntaan sekä se, että Eurooppa-neuvoston päätös olla kutsumatta 
valmistelukuntaa koolle edellyttää Euroopan parlamentin hyväksynnän; katsoo, että näiden 
seikkojen tunnustaminen puoltaa Euroopan parlamentille myönnettävää täysimittaista oikeutta 

                                               
1  Leinenin mietintöluonnos Euroopan parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen 

täytäntöönpanossa (PE407.780 v02-00).
2 Richard Corbettin mietintöluonnos Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä muuttamisesta 

(PE 405.935 v 03-00).
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osallistua hallitustenväliseen konferenssiin (HVK) samoin ehdoin kuin komissio; katsoo, että 
kahden aiemman HVK:n kokemusten pohjalta tulevaisuudessa voitaisiin toimielinten välisellä 
järjestelyllä määrittää hallitustenvälisten konferenssien järjestämistä koskevat suuntaviivat, 
etenkin Euroopan parlamentin osallistumisen ja avoimuuskysymysten suhteen;

11. ottaa huomioon Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymäkauden järjestelyt; 
katsoo, että kyseisten järjestelyjen toteuttaminen edellyttää primäärioikeuden muuttamista; 
kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat kansalliset oikeudelliset toimenpiteet 18 
ylimääräisen Euroopan parlamentin jäsenen esivaalin mahdollistamiseksi kesäkuussa 2009, jotta 
he voivat osallistua parlamentin työskentelyyn tarkkailijoina siitä päivästä alkaen, jolloin 
Lissabonin sopimus tulee voimaan; muistuttaa kuitenkin, että ylimääräiset parlamentin jäsenet 
ottavat tehtävänsä vastaan vasta sovittuna päivänä ja kaikki yhtä aikaa, kun kaikki 
primäärioikeuden muuttamisen ratifioimismenettelyt on saatettu päätökseen; muistuttaa 
neuvostoa, että Lissabonin sopimuksen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 
kohta) määräysten mukaan Euroopan parlamentti saa kokoonpanoaan koskevan merkittävän 
aloite- ja hyväksyntäoikeuden, jota se aikoo myös käyttää täysimääräisesti; 

Eurooppa-neuvoston tehtävä

12. katsoo, että Eurooppa-neuvoston virallinen tunnustaminen erilliseksi itsenäiseksi toimielimeksi, 
jonka erityiset toimivaltuudet on selvästi määritelty perussopimuksissa, edellyttää, että 
Eurooppa-neuvoston rooli painottuu sen keskeiseen tehtävään, joka on tarvittavien poliittisten 
virikkeiden antaminen ja unionin toiminnan yleisten suuntaviivojen ja tavoitteiden määrittely;

13. suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Lissabonin sopimuksella Eurooppa-neuvostolle 
annetaan keskeinen rooli perussopimusten tarkistamisessa sekä tietyissä, unionin poliittisen 
toiminnan kannalta erittäin merkittävissä päätöksissä, jotka koskevat esimerkiksi tärkeimpiä 
poliittisia virkanimityksiä, eri päätöksentekomenettelyjen poliittisten pattitilanteiden ratkaisua ja 
joustomekanismien käyttöä ja jotka Eurooppa-neuvosto tekee yksin tai yhdessä muiden 
toimielinten kanssa;

14. korostaa Eurooppa-neuvoston johtavaa erityisroolia ulkoisen toiminnan ja etenkin YUTP:n 
alalla, jolla sen tehtävät, jotka käsittävät strategisten etujen yksilöimisen sekä tavoitteiden ja 
kyseisen politiikan yleisten suuntaviivojen määrittelyn, ovat ratkaisevan tärkeitä; painottaa tässä 
yhteydessä, että neuvoston, komission puheenjohtajan ja komission varapuheenjohtajan 
(korkean edustajan) tulee voida osallistua tiiviisti Eurooppa-neuvoston työskentelyn 
valmisteluun tällä alalla;

15. katsoo, että tarve parantaa Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välistä yhteistyötä 
puoltaa sitä, että Euroopan parlamentin puhemiehen osallistumiselle Eurooppa-neuvoston 
keskusteluihin luodaan parhaat mahdolliset edellytykset, mikä voitaisiin mahdollisesti hoitaa 
näiden toimielinten välisiä suhteita koskevalla poliittisella sopimuksella; katsoo, että myös 
Eurooppa-neuvoston olisi hyödyllistä virallistaa kyseiset edellytykset sisäisessä 
työjärjestyksessään;

Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtajuus
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16. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-neuvoston pysyvän pitkäaikaisen puheenjohtajuuden 
perustamiseen, jolla osaltaan parannetaan kyseisen toimielimen työskentelyn ja siten unionin 
toiminnan jatkuvuutta, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta; korostaa, että Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtaja olisi nimitettävä mahdollisimman pian Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, 
jotta yhteys vasta valitun parlamentin vaalikauden ja uuden komission toimikauden välillä 
säilyy;

17. korostaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tulevaa keskeistä roolia unionin toimielinten 
toiminnassa, ei Euroopan unionin puheenjohtajana – sillä sitä hänestä ei tule – vaan Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajana, joka ajaa sen työtä eteenpäin, huolehtii sen työskentelyn 
valmistelusta ja jatkuvuudesta, edistää yhteisymmärrystä sen jäsenten keskuudessa, antaa 
kertomuksia Euroopan parlamentille sekä huolehtii omalla tasollaan unionin ulkoisesta 
edustuksesta YUTP:tä koskevissa asioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission 
varapuheenjohtajan (korkean edustajan) toimivaltaa;

18. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja huolehtii yhteistyössä komission 
puheenjohtajan kanssa ja yleisten asioiden neuvoston työskentelyn pohjalta Eurooppa-
neuvoston kokousten valmistelusta ja sen työskentelyn jatkuvuudesta ja että tämä edellyttää 
keskinäisiä yhteyksiä ja tiivistä yhteistyötä Eurooppa-neuvoston ja yleisten asioiden neuvoston 
puheenjohtajien välillä;

19. pitää tässä yhteydessä erittäin tärkeänä, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission 
puheenjohtajan, neuvoston kiertävän puheenjohtajavaltion sekä, unionin ulkoisen edustuksen 
osalta YUTP:tä koskevissa kysymyksissä, komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) 
välillä vallitsevat tasapainoiset ja yhteistyöhön perustuvat suhteet;

20. muistuttaa, että vaikka Lissabonin sopimuksessa säädetään, että neuvoston pääsihteeristö 
avustaa Eurooppa-neuvostoa, Eurooppa-neuvoston omat menot tulee esittää erillisessä 
talousarvion osassa ja niihin on sisällyttävä erityismäärärahoja Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, joka tarvitsee tuekseen oman, kohtuullisin ehdoin asetettavan kabinettinsa;

Euroopan unionin neuvosto, joka

21. pitää myönteisenä sitä, että Lissabonin sopimuksessa on otettu huomioon mahdollisuus, että 
neuvosto olisi EU:n toinen lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjä ja jakaisi päätöksentekovallan 
(säilyttäen joillakin aloilla edelleen hallitsevan asemansa) Euroopan parlamentin kanssa 
kaksikamarijärjestelmän logiikan mukaisesti asteittain kehittyneessä toimielinjärjestelmässä;

22. korostaa, että yleisten asioiden neuvosto (ja siten sen puheenjohtaja) asetetaan Lissabonin 
sopimuksessa keskeiseen asemaan ja että tavoitteena on neuvoston eri kokoonpanojen 
työskentelyn johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden sekä Eurooppa-neuvoston kokousten 
valmistelun ja työn jatkuvuuden varmistaminen (yhteistyössä Eurooppa-neuvoston ja komission 
puheenjohtajien kanssa);

23. korostaa, että neuvoston erityisasema yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) 
valmistelussa, määrittämisessä ja täytäntöönpanossa edellyttää koordinoinnin vahvistamista 
yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajan ja ulkosuhteiden neuvoston puheenjohtajan 
ominaisuudessa toimivan komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) välillä sekä näiden 
kahden ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan välillä;
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24. on vakuuttunut, että yleisten asioiden neuvoston ja ulkosuhteiden neuvoston roolien erottaminen 
toisistaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti edellyttää muutoksia neuvostojen kokoonpanossa 
etenkin koska Lissabonin sopimuksella muutettujen perussopimusten mukaisten EU:n 
laajennettujen ulkosuhteiden vuoksi molempien neuvostojen kokoonpanoissa on erittäin vaikeaa 
säilyttää kumulatiivisia valtuutuksia; katsoo näin ollen, että ulkoministereiden pitäisi keskittyä 
ensisijassa ulkosuhteiden neuvoston toimintaan;

25. pitää tässä yhteydessä mahdollisesti tarpeellisena, että neuvoston puheenjohtajuusvuoroon 
siirtyvän jäsenvaltion pääministeri / valtionpäämies toimii henkilökohtaisesti puheenjohtajana ja 
varmistaa yleisten asioiden neuvoston asianmukaisen toiminnan neuvoston eri kokoonpanojen 
koordinoinnista sekä ensisijaisten tavoitteiden noudattamisesta ja kiistojen ratkaisemisesta 
vastaavana elimenä, sillä kyseisten tehtävien katsotaan liian usein kuuluvan Eurooppa-
neuvoston vastuulle;

26. ottaa huomioon uudesta puheenjohtajuusjärjestelmästä johtuvat neuvoston eri kokoonpanojen 
koordinointiin liittyvät suuret vaikeudet ja korostaa riskien välttämiseksi uusien (kolmen 
puheenjohtajavaltion muodostavien) 18 kuukautta kerrallaan toimivien ja neuvoston eri 
kokoonpanojen (ulkosuhteiden neuvosto ja Euroryhmä pois luettuina) puheenjohtajuuden 
jakavien troikkien ja Coreperin merkitystä koko neuvoston työn yhtenäisyyden,
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden varmistamisessa sekä Euroopan parlamentin kanssa 
yhteispäätösmenettelynä tapahtuvien lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyiden joustavan 
toiminnan edellytyksenä toimielinten välisen yhteistyön varmistamisessa;

27. pitää ratkaisevan tärkeänä, että troikat toimivat yhteistyössä tehokkaasti ja johdonmukaisesti 
koko toimikautensa ajan; korostaa kunkin 18 kuukautta toimivan troikan yhteisen 
toimintaohjelman merkitystä unionin toiminnan kannalta, kuten on täsmennetty tämän 
päätöslauselman 51 kohdassa; kehottaa troikkia esittelemään yhteisen toimintaohjelmansa –
joka sisältää niiden ehdotukset lainsäädännöstä käytävien keskustelujen aikatauluksi – Euroopan 
parlamentin täysistunnossa yhteisen toimikautensa alussa;

28. katsoo, että neuvoston puheenjohtajuutta hoitamaan alkavan jäsenvaltion pääministerillä / 
valtion päämiehellä on keskeinen rooli puheenjohtajavaltioiden koheesion ja neuvoston eri 
kokoonpanojen työn yhtenäisyyden varmistamisessa sekä Eurooppa-neuvoston kanssa tehtävän 
yhteistyön koordinoimisessa etenkin neuvoston kokousten valmistelun ja työskentelyn 
jatkuvuuden osalta;

29. korostaa lisäksi, että Euroopan parlamentin kanssa puheenjohtajuuskauden toimista keskustelee 
ensisijaisesti neuvoston puheenjohtajuusvuorossa olevan jäsenvaltion pääministeri / 
valtionpäämies; katsoo, että neuvoston uusi puheenjohtaja on kutsuttava puhujaksi Euroopan 
parlamentin täysistuntoon, jossa hän voi esitellä puheenjohtajakauden toimet ja kuusi kuukautta 
kestävän toimikauden saavutukset ja tulokset sekä käydä poliittista keskustelua mistä tahansa 
puheenjohtajuuskauden aikana esille tulevasta aiheesta;

30. korostaa, että EU:n kehityksen nykyisessä tilanteessa turvallisuutta ja puolustusta koskevat 
asiakohdat ovat edelleen erottamaton osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja katsoo 
siten, että asiakohtien on kuuluttava jatkossakin ulkosuhteiden neuvoston, jonka 
puheenjohtajana toimii komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja) ja johon 
puolustusministerit osallistuvat tarvittaessa, toimivaltaan;
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Euroopan komissio, joka

31. pitää myönteisenä sitä, että komission keskeinen asema EU:n eteenpäin vievänä voimana 
tunnustettiin

–  vahvistamalla, että komissiolla on lähes yksinoikeudellinen lainsäädäntöaloiteoikeus, joka koskee 
kaikkia EU:n toiminnanaloja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka pois luettuna ja jota on 
vahvistettu erityisesti rahoitukseen liittyvissä päätöksissä;

–  vahvistamalla komission asemaa kahden lainsääntö- ja budjettivallankäyttäjän välisen 
sopimuksen edistäjänä;

–  vahvistamalla komission asemaa toimeenpanovallan käyttäjänä aina, kun Euroopan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpano edellyttää yhteisen lähestymistavan määrittelemistä, joten 
neuvosto käyttää toimeenpanovaltaa ainoastaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan 
kuuluvissa asioissa ja säädöksissä määritetyissä ja asianmukaisesti perustelluissa tilanteissa;

32. pitää myönteisenä sitä, että puheenjohtajan asemaa komission kollegiossa on vahvistettu etenkin 
komission jäsenten hänelle osoittaman institutionaalisen vastuun sekä komission sisäisen 
organisaation osalta, mikä luo tarvittavat edellytykset komission puheenjohtajan johtajuuden ja 
komission yhtenäisyyden vahvistamiseksi; katsoo, että asemaa voidaan vahvistaa entisestään, 
koska valtion- ja hallitusten päämiehet ovat sopineet, että komissiossa on edelleen yksi jäsen 
kustakin jäsenvaltiosta;

Komission puheenjohtajan valitseminen

33. korostaa, että komission puheenjohtajan valitseminen Euroopan parlamentin toimesta ja 
Eurooppa-neuvoston ehdotuksen perusteella antaa komission puheenjohtajan nimitystavalle 
korostetun poliittisen luonteen;

34. korostaa, että komission puheenjohtajan valitseminen tällä tavalla vahvistaa hänen 
demokraattista legitiimiyttä sekä hänen asemaansa komission sisällä (sisäiset suhteet muiden 
komission jäsenten kanssa) ja toimielinten välisissä suhteissa yleisesti;

35. katsoo, että komission puheenjohtajan legitiimiyden vahvistamisesta hyötyy koko komissio, 
sillä toimenpide vahvistaa komission kykyä ajaa itsenäisesti Euroopan etua ja toimia Euroopan 
toiminnan liikkeellepanevana voimana;

36. muistuttaa tässä yhteydessä, että koska Eurooppa-neuvosto antaa ehdotuksen komission 
puheenjohtajaehdokkaasta määräenemmistöllä ja Euroopan parlamentti hyväksyy ehdokkaan 
jäsentensä enemmistöllä, valintaprosessin menestyksekäs lopputulos edellyttää kaikkien 
valintaprosessiin osallistuvien osallistumista vuoropuheluun;

37. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen mukaisesti Eurooppa-neuvoston on "otettava huomioon 
Euroopan parlamentin vaalit" ja ennen ehdokkaan nimeämistä järjestettävä "asianmukaiset 
kuulemiset", jotka eivät ole kahden toimielimen välistä muodollista yhteydenpitoa; muistuttaa 
lisäksi, että Lissabonin sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin 
päätösasiakirjaan liitetyn 11. julistuksen1 mukaisesti "Euroopan parlamentin ja Eurooppa-

                                               
1 Déclaration 11 relative à l'article 17, paragraphes 6 et 7 du traité sur l'Union européenne.
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neuvoston edustajat järjestävät ennen Eurooppa-neuvoston päätöksen tekemistä tarpeelliset 
kuulemiset tarkoituksenmukaisimmaksi katsotulla tavalla;

38. ehdottaa, että Eurooppa-neuvosto antaa puheenjohtajalleen valtuutuksen toteuttaa nämä 
kuulemiset (yksin tai valtuuskunnan kanssa) ja että puheenjohtaja keskustelee Euroopan 
parlamentin puhemiehen kanssa tarvittavien Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien johtajien 
ja mahdollisesti Euroopan poliittisten puolueiden johtajien (tai valtuuskuntien) kuulemisten 
järjestämisestä ja että tämän jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja raportoi Eurooppa-
neuvostolle;

Nimittämismenettely

39. katsoo, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja komission 
varapuheenjohtajan (korkean edustajan) tehtäviä hoitamaan kutsuttavien henkilöiden valinnassa 
pitää ottaa huomioon hakijoiden asianmukainen pätevyys; tunnustaa lisäksi, kuten edellä 
mainittuun päätösasiakirjaan liitetyssä kuudennessa julistuksessa määrätään, että siinä on 
otettava huomioon tarve kunnioittaa unionin ja sen jäsenvaltioiden maantieteellistä ja 
väestöllistä monimuotoisuutta;

40. katsoo lisäksi, että Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja Euroopan poliittisten ryhmien 
merkittävimpien poliittisten virkojen täyttämisessä on otettava huomioon paitsi maantieteellisen 
ja väestöllisen moninaisuuden kriteerit, myös poliittinen ja sukupuolten välinen tasapaino;

41. katsoo tässä yhteydessä, että nimittämismenettely toteutetaan parhaassa tapauksessa Euroopan 
parlamentin vaalien jälkeen, jotta olennaisen tärkeät vaalitulokset otetaan huomioon komission 
puheenjohtajan valinnassa; huomauttaa, että tarvittava tasapaino voidaan varmistaa vasta 
komission puheenjohtajan valinnan jälkeen;

42. ehdottaa tässä yhteydessä mahdolliseksi malliksi seuraavaa nimittämismenettelyä ja aikataulua, 
jotka Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto voisivat hyväksyä:

–  kaksi ensimmäistä viikkoa Euroopan parlamentin vaalien jälkeen: Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien muodostaminen

–  kolmas viikko Euroopan parlamentin vaalien jälkeen: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja 
Euroopan parlamentin puhemiehen kuulemiset sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja 
poliittisten ryhmien puheenjohtajien (mahdollisesti myös Euroopan poliittisten puolueiden 
puheenjohtajien tai tiettyjen valtuuskuntien) väliset erilliset tapaamiset

–  neljäs viikko Euroopan parlamentin vaalien jälkeen: ottaen huomioon edellisessä alakohdassa 
mainittujen aiheellisten kuulemisten tulokset Eurooppa-neuvosto ilmoittaa ehdokkaan 
komission puheenjohtajaksi

–  viides ja kuudes viikko Euroopan parlamentin vaalien jälkeen: komission 
puheenjohtajaehdokkaan ja poliittisten ryhmien väliset tapaamiset; ehdokkaan lausunnot ja 
hänen poliittisten suuntaviivojensa esittely Euroopan parlamentille; Euroopan parlamentti 
äänestää komission puheenjohtajasta
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–  heinä-, elo- ja syyskuu: komission uusi puheenjohtaja sopii Eurooppa-neuvoston kanssa 
komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) nimittämisestä ja antaa luettelon ehdokkaista 
komission jäseniksi (komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja) mukaan luettuna)

–  syyskuu: neuvosto hyväksyy luettelon ehdokkaista komission jäseniksi (komission 
varapuheenjohtaja (korkea edustaja) mukaan luettuna)

–  syys- ja lokakuu: Euroopan parlamentti kuulee ehdokkaita komission jäseniksi ja komission 
varapuheenjohtajaksi (korkeaksi edustajaksi)

–  lokakuu: komission jäsenten kollegion ja sen ohjelman esittely Euroopan parlamentille; äänestys 
koko kollegiosta (komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja) mukaan luettuna); Eurooppa-
neuvosto hyväksyy uuden komission; uusi komissio aloittaa työnsä

–  marraskuu: Eurooppa-neuvosto nimittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan;

43. korostaa, että ehdotettua skenaariota olisi joka tapauksessa sovellettava vuodesta 2014 lähtien;

44. katsoo, että Lissabonin sopimuksen mahdollinen voimaantulo vuoden 2009 loppuun mennessä 
edellyttää Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin poliittista sopimusta, jolla 
varmistetaan, että seuraavan komission puheenjohtajan valintaa ja sen jäsenten nimittämistä 
koskevassa menettelyssä kunnioitetaan joka tapauksessa uutta valtaa, joka Euroopan 
parlamentille tässä asiassa myönnetään Lissabonin sopimuksella;

45. katsoo, että jos Eurooppa-neuvosto käynnistäisi uuden komission puheenjohtajan 
nimittämismenettelyn viipymättä heinäkuussa 2009 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien1, 
jälkeen, sen olisi otettava asianmukaisesti huomioon aikataulu, jota tarvitaan Lissabonin 
sopimuksen mukaisen poliittisen kuulemismenettelyn, johon osallistuvat poliittisten ryhmien 
vastavalitut edustajat, loppuun saattamiseen; katsoo, että näiden edellytysten toteutuessa 
parlamentin uusien oikeuksien sisältöä kunnioitettaisiin täysin ja Euroopan parlamentti voisi 
hyväksyä komission puheenjohtajan nimittämisen;

46. korostaa, että uuden kollegion nimittämismenettely olisi joka tapauksessa käynnistettävä vasta 
kun Irlannin toisen kansanäänestyksen tulos on tiedossa; tähdentää, että tällöin toimielimet 
olisivat täysin tietoisia tulevasta oikeudellisesta kehyksestä, jonka mukaisesti uusi komissio 
käyttäisi valtuuksiaan, ja tällöin ne voisivat ottaa asianmukaisesti huomioon oman toimivaltansa 
kyseisessä menettelyssä sekä uuden komission kokoonpanon, rakenteen ja toimivallan; katsoo, 
että jos kansanäänestyksen tulos on myönteinen, Euroopan parlamentin olisi annettava 
virallinen hyväksyntänsä uudelle kollegiolle, komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
(korkea edustaja) mukaan luettuna, vasta kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan;

47. muistuttaa, että jos Irlannin toisen kansanäänestyksen tulos ei ole myönteinen, Nizzan 
sopimusta aletaan joka tapauksessa soveltaa täysimääräisesti ja että silloin seuraavaa komissiota 
muodostettaessa noudatetaan määräyksiä, joiden mukaan sen jäsenten määrä jää jäsenvaltioiden 
määrää pienemmäksi; korostaa, että siinä tapauksessa neuvoston on tehtävä päätös typistetyn 
komission jäsenten oikeasta määrästä; tähdentää Euroopan parlamentin poliittista tahtoa 
varmistaa, että määräyksiä noudatetaan tiukasti;

                                               
1 Kuten uuden komission nimittämistä koskevassa julistuksessa todetaan, 11.–12. joulukuuta 2008 pidetyn 

Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät.



CM\779820FI.doc 107/380 PE423.766v01-00

FI

Ohjelmien laatiminen

48. katsoo, että ohjelmien laatiminen niin strategisella kuin operationaalisellakin tasolla on 
keskeistä unionin toiminnan tehokkuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi;

49. pitää näin ollen myönteisenä, että Lissabonin sopimuksessa vaaditaan erikseen ohjelmien 
laatimista toimielinten toimintakyvyn tehostamiseksi, ja ehdottaa useiden samanaikaisten 
ohjelmaluonnosten laatimista seuraavien linjausten mukaisesti:

– Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat lainsäädäntösopimuksesta tai -
ohjelmasta, joka perustuu komission toimikautensa alussa esittelemiin strategisiin 
tavoitteisiin ja painopisteisiin ja joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston 
yhteiskeskustelun aiheena ja jonka tavoitteena on saada aikaan kolmen toimielimen välinen 
sopimus (mahdollisesti erityinen toimielinten välinen sopimus, vaikka se ei olisikaan 
oikeudellisesti sitova) viisivuotisen toimikauden yhteisistä tavoitteista ja painopisteistä;

– komissio laatii tämän sopimuksen tai ohjelman perusteella suunnitelmia rahoitusohjelmasta 
ja esittelee vaaleja seuraavan vuoden kesäkuussa ehdotuksensa viisivuotisesta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä (sekä luettelon ohjelmien täytäntöönpanon edellyttämistä 
lainsäädäntöehdotuksista), josta neuvosto ja Euroopan parlamentti keskustelevat ja jonka ne 
hyväksyvät perussopimuksissa määrätyn menettelyn mukaisesti saman vuoden loppuun 
mennessä (tai viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä);

– näin unionin viisivuotinen monivuotinen rahoituskehys on valmis täytäntöönpantavaksi 
vuoden N+2 (tai N+3)1, alussa, ja kullakin Euroopan parlamentin ja komission 
kokoonpanolla on mahdollisuus päättää omasta ohjelmastaan;

50. katsoo, että viisivuotiseen rahoitusohjelmien ja poliittisten ohjelmien järjestelmään siirtyminen 
vaatii talousarvioita koskevaa kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten 
sopimuksen2 mukaisen nykyisen rahoituskehyksen pidentämistä ja mukauttamista 
vuoden 2015/2016 loppuun saakka, jolloin seuraava rahoituskehys astuu voimaan 
vuoden 2016/2017 alussa3; 

51. ehdottaa, että lainsäädäntösopimuksen tai -ohjelman perusteella ja monivuotisen 
rahoituskehyksen huomioon ottaen

– komissio esittelee vuosittaisen toiminta- ja lainsäädäntöohjelmansa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, minkä tavoitteena on saada aikaan yhteiskeskustelu, jossa komissio voi 
esitellä tarvittavat muutokset;

– yleisten asioiden neuvosto hyväksyy Euroopan parlamenttia kuultuaan koko 18 kuukautta 
kestävälle toimikaudelle kaikkien kolmen puheenjohtajaryhmän yhteisen operationaalisen 
toimintaohjelman, joka toimii kunkin puheenjohtajavaltion puolivuotisen toimikauden 
toimintaohjelman kehyksenä;

                                               
1 N désigne l'année des élections européennes.
2 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus 17.5.2006 talousarviota 

koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1).
3 Bögen mietinnön vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarvioinnista (INI/2008/2055) ja Guy-Quintin 

mietinnön Lissabonin sopimuksen rahoituskysymyksistä (INI/2008/2054) mukaisesti.
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Ulkosuhteet

52. korostaa Lissabonin sopimuksen koko unionin ulkoiseen toimintaan, mukaan lukien yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka, tuomaa uutta ulottuvuutta, joka voi yhdessä unionin 
oikeushenkilöyden ja alaa koskevien institutionaalisten uudistusten (etenkin kahta tehtävää 
hoitavan komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
(EEAS) toimen perustamisen) kanssa olla ratkaiseva tekijä unionin toiminnan yhtenäisyyden ja 
tehokkuuden kannalta tällä alalla ja tehostaa huomattavasti unionin näkyvyyttä 
maailmanlaajuisena toimijana;

53. muistuttaa, että kaikissa ulkoista toimintaa koskevissa päätöksissä on määritettävä niiden 
oikeudellinen perusta, jotta päätöstä hyväksyttäessä ja täytäntöönpantaessa noudatetun 
menettelyn yksilöiminen helpottuu;

Komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja)

54. katsoo, että kahta tehtävää hoitavan komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) toimen 
perustaminen on keskeinen askel unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden, tehokkuuden ja 
näkyvyyden varmistamisessa;

55. korostaa, että Eurooppa-neuvoston on nimitettävä komission varapuheenjohtaja (korkea 
edustaja) määräenemmistöllä komission puheenjohtajan suostumuksella, ja Euroopan 
parlamentin on hyväksyttävä komission varapuheenjohtajan ja koko komission kollegion 
nimitys; kehottaa komission puheenjohtajaa varmistamaan, että komissio harjoittaa täysin 
toimivaltaansa ottaen huomioon, että komission varapuheenjohtajana korkea edustaja edistää 
merkittävästi kollegion toiminnan yhtenäisyyttä ja hyviä tuloksia ja että komission 
puheenjohtajalla on poliittinen ja institutionaalinen velvollisuus varmistaa, että hänellä on 
tarvittavat edellytykset muodostaa kollegio; korostaa lisäksi, että Eurooppa-neuvoston on 
otettava tämä komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) tehtävän ulottuvuus huomioon 
ja edettävä menettelyn alusta tarvittaviin kuulemisiin komission puheenjohtajan kanssa 
onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi; muistuttaa nimitetyn komission varapuheenjohtajan 
(korkean edustajan) poliittisia ja institutionaalisia valmiuksia arvioidessaan käyttävänsä täyttä 
harkintavaltaansa uuden komission nimittämisvaltuuksiensa rajoissa;

56. korostaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto (EEAS) tukee merkittävästi komission 
varapuheenjohtajaa (korkeaa edustajaa) ja on keskeinen tekijä unionin ulkoisen toiminnan uuden 
yhdennetyn lähestymistavan menestymisessä; korostaa, että uuden yksikön perustaminen 
edellyttää komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) muodollista esitystä, jonka hän voi 
antaa vasta aloitettuaan tehtävässä ja jonka vain neuvosto voi hyväksyä Euroopan parlamentin 
annettua asiasta lausunnon ja komission hyväksynnällä; kertoo aikomuksestaan käyttää täysin 
budjettivaltaansa Euroopan ulkosuhdehallintoa perustettaessa;

57. korostaa, että komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) tehtävät ovat erittäin vaativia 
ja edellyttävät runsaasti koordinointia muiden toimielinten, etenkin komission puheenjohtajan 
kanssa, jolle komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja) on poliittisesti vastuussa komission 
toimialaan kuuluvissa ulkosuhdeasioissa, neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan 
jäsenvaltion kanssa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kanssa;
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58. korostaa, että komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) toimen perustamiseen 
johtaneiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu pitkälti komission puheenjohtajan ja komission 
varapuheenjohtajan (korkean edustajan) välisen poliittisen luottamuksen suhteesta ja komission 
varapuheenjohtajan (korkean edustajan) kyvystä toimia tuloksekkaassa yhteistyössä Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan, neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion ja 
alaisuudessaan toimivien, unionin ulkosuhteisiin liittyvää erityistoimivaltaa käyttävien muiden 
komission jäsenten kanssa;

59. kehottaa komissiota ja komission varapuheenjohtajaa (korkeaa edustajaa) hyödyntämään täysin 
mahdollisuuden esittää ulkosuhteita koskevia yhteisiä aloitteita unionin ulkosuhteiden eri 
toiminnanalojen yhtenäisyyden tehostamiseksi ja varsinkin yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvien aloitteiden hyväksymiseksi neuvostossa; toteaa tässä 
yhteydessä, että on ulko- ja turvallisuuspoliittisten toimien parlamentaarinen valvonta on 
tarpeen;

60. katsoo, että komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) tehtävien keventämiseksi on 
keskeistä toteuttaa seuraavia käytännön toimia:

–  komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) on annettava nimittämisehdotus erityisistä 
edustajista, joiden tehtävänä on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan mukaisesti 
auttaa komission varapuheenjohtajaa (korkeaa edustajaa) tämän erityiseen toimivaltaan 
kuuluvissa, yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä asioissa (Euroopan parlamentin 
on kuultava neuvoston nimittämiä erityisedustajia, joiden on tiedotettava toimistaan Euroopan 
parlamentille säännöllisesti);

–  komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) on koordinoitava muihin aloihin kuin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyviä toimiaan asiasta vastaavien komission jäsenten kanssa ja 
delegoitava heille tarvittaessa heidän erikoisalaansa kuuluvat, Euroopan unionin kansainväliseen 
edustamiseen liittyvät tehtävänsä;

–  poissaolotapauksissa komission varapuheenjohtajan (korkean edustajan) pitäisi päättää 
tapauskohtaisesti kulloinkin kyseessä olevasta tehtävästä riippuen, kuka häntä edustaa;

Edustaminen

61. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa perustetaan tehokas mutta monimutkainen unionin 
ulkoista edustamista koskeva toiminnallinen järjestelmä, ja ehdottaa, että se järjestettäisiin 
seuraavien suuntaviivojen mukaisesti:

–  ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä asioissa unionia edustaa valtion ja hallitusten 
päämiesten tasolla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, jolla ei kuitenkaan ole toimivaltaa käydä 
poliittisia neuvotteluja unionin nimissä, vaan toimivalta kuuluu komission varapuheenjohtajalle 
(korkealle edustajalle); häntä voidaan myös pyytää edustamaan Eurooppa-neuvostoa tietyissä 
kansainvälisissä tapahtumissa;

–  komission puheenjohtaja edustaa unionia korkeimmalla tasolla kaikissa unionin ulkosuhteisiin –
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lukuun ottamatta – tai unionin ulkoiseen toimintaan 
liittyvää jonkin tietyn alan politiikkaa koskevissa asioissa (ulkomaankauppa jne.); tehtävän voi 
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niin ikään hoitaa komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja) tai asiasta vastaava / 
valtuutettu komission jäsen komission alaisuudessa;

–  komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja) edustaa unionia ministeritasolla tai 
kansainvälisissä organisaatioissa unionin yleistä ulkoista toimintaa koskevissa asioissa; 
komission varapuheenjohtaja (korkea edustaja) vastaa myös ulkosuhteiden neuvoston 
puheenjohtajan ulkoisesta edustamisesta;

62. katsoo, että enää ei ole suotavaa, että yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajaa (etenkin 
puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion pääministeriä) tai neuvoston tietyn kokoonpanon 
puheenjohtajaa voidaan pyytää edustamaan unionia ulkoisesti;

63. korostaa kaikkien unionin ulkoiseen edustamiseen liittyvistä eri tehtävistä vastaavien tahojen 
koordinoinnin ja yhteistyön merkitystä toimivaltaristiriitojen välttämiseksi ja unionin ulkoisen 
yhtenäisyyden ja näkyvyyden varmistamiseksi;

°

° °

64. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan mietinnön neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden 
parlamenteille.
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Luonnos parlamentin päätöslauselmaesitykseksi Lissabonin sopimuksen 
ratifiointimenettelyjen jatkamisesta (AFCO/6/68955) 1

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, jolla muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja 
Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja joka allekirjoitettiin Lissabonissa 13. joulukuuta 
20072,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksesta ,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että parlamentaariset menettelyt Lissabonin sopimuksen hyväksymiseksi on 
saatettu päätökseen 24 jäsenvaltiossa,

B. ottaa huomioon, että Irlannin ei maassa 12. kesäkuuta 2008 pidetyn kansanäänestyksen jälkeen 
ole toistaiseksi mahdollista ratifioida Lissabonin sopimusta,

C. katsoo, että Euroopan unionin kansalaisten ja EU:n instituutioiden välille on syntynyt 
luottamuskriisi; on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Lissabonin sopimus merkitsee ratkaisevaa 
askelta tämän luottamuskriisin voittamiseksi vahvistamalla Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien sekä EU:n kansalaisten (kansalaisaloite) roolia, samoin kuin EU:n 
kansalaisten yksilöllisiä ja sosiaalisia oikeuksia sekä toimintavalmiutta,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimukseen sisältyvät institutionaaliset uudistukset ovat 
erittäin tarpeellisia, jotta varmistetaan, että Euroopan unioni toimii moitteettomasti, 
tasapainoisesti ja täyden demokraattisen valvonnan alaisena,

E. ottaa huomioon, että vuoden 2009 merkittävien poliittisten tapahtumien vuoksi, erityisesti 
Euroopan parlamentin vaalien ja Euroopan uuden komission valinnan takia, tarvitaan selvyyttä 
siitä, mitä institutionaalisia määräyksiä sovelletaan, koska se vaikuttaa vasta valitun Euroopan 
parlamentin kokoonpanoon, uuden komission rakenteeseen ja nimittämiseen sekä EU-
instituutioiden toiminnan sujuvuuteen,

F. katsoo, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo ennen vuoden 2009 Euroopan parlamentin 
vaaleja mahdollistaisi sellaisten kiireellisten ja laajakantoisten tavoitteiden saavuttamisen kuin 
nopeampi ja tehokkaampi päätösten teko esimerkiksi seuraavilla aloilla: energiahuollon 
varmistaminen, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen sekä kansalaisten 
Euroopan unionin politiikkaan osallistumisen lisääminen,

G. ottaa huomioon, että ehdokasvaltiot odottavat oikeutetusti, että Euroopan unionin toimielimiä 
uudistetaan pikaisesti, jotta se kykenee ottamaan uusia jäseniä,

                                               
1 Mietintöä ei ole käsitelty eikä siitä ole äänestetty täysistunnossa, joten tekstissä mainitut äänestystulokset 

ovat AFCO-valiokunnan äänestystuloksia. 
2 EYVL C 306, 17.12.2007, s. 1.
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H. ottaa huomioon, että viimeaikaisten kansainvälisten tapahtumien, kuten Venäjän ja Georgian 
välisen konfliktin, rahoituskriisin ja energian hintojen nousun vuoksi olisi toivottavaa, että 
Euroopan unioni voisi toimia koordinoidummin ja johdonmukaisemmin kuin Lissabonin 
sopimuksen pohjalta on mahdollista,

I. ottaa huomioon, että ratifiointiprosessin viivästymisestä aiheutuisi vakavia poliittisia riskejä, 
koska on olemassa vaara, että tapahtuu odottamattomia ja ennalta arvaamattomia asioita,

1. toistaa kannattavansa sopimusta ja katsoo, että se olisi ratifioitava mahdollisimman pian unionin 
jäsenvaltioissa;

2. vaatii toteuttamaan kaikki mahdolliset toimet sen varmistamiseksi, että Lissabonin sopimus voi 
tulla voimaan ennen vuonna 2009 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, koska jos sopimus 
ei tule voimaan, sillä on paljon vaikutuksia muun muassa perusoikeuskirjan täytäntöönpanoon, 
yhteispäätösmenettelyn lisäämisen myötä Euroopan parlamentin saamaan huomattavasti 
laajempaan toimivaltaan, määräenemmistöön pohjautuvaan päätöksentekoon ja kansallisten 
parlamenttien ennakkotarkastukseen, komission ja Euroopan parlamentin kokoonpanoon, EU:n 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittämiseen ja neuvoston 
puheenjohtajakauden pidentämiseen;

3. toteaa, että komission jäsenten lukumäärä on jäsenvaltioiden määrää alhaisempi, jos uusi 
komissio nimitetään Nizzan sopimuksen määräysten mukaisesti;

4. kehottaa Ruotsin ja Tšekin tasavallan toimivaltaisia viranomaisia saattamaan asianomaiset 
menettelyt päätökseen ennen kuluvan vuoden loppua;

5. arvostaa Irlannin hallituksen tekemää perusteellista tutkimusta kansanäänestyksen kielteisen 
tuloksen syistä ja kehottaa sitä tekemään lähiaikoina konkreettisen ehdotuksen niistä ehdoista, 
joilla ratifiointimenettelyä voitaisiin jatkaa Irlannissa maan demokraattisia sääntöjä noudattaen;

6. on tietoinen irlantilaisten kansanäänestyksen yhteydessä ilmaisemista monista epäilyistä ja on 
vakuuttunut siitä, että näihin epäilyihin voidaan vastata sopimusta muuttamatta;

7. uskoo, että joulukuussa kokoontuva Eurooppa-neuvosto pääsee asiasta lopulliseen sopimukseen, 
niin että Irlanti voi jatkaa ratifiointimenettelyä keväällä 2009;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, 
komissiolle ja EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille.
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Euroopan parlamentin päätös 26. toukokuuta 2005 Euroopan parlamentin ja komission 
välisen puitesopimuksen tarkistamisesta (2005/2076(ACI)) - Jo Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan ja Nizzan sopimuksen 
valmistelleen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjan julistuksen 3,

–   ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen III-397 artiklan,

–   ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2000 tehdyn puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission 
välisistä suhteista1,

– vu ottaa huomioon 18. marraskuuta 2004 annetun päätöslauselman uuden komission 
valitsemisesta2,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 14. huhtikuuta 2005 tekemän päätöksen,

–   ottaa huomioon puitesopimusluonnoksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista 
(jäljempänä "sopimus"),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 24 artiklan 3 kohdan ja 120 artiklan sekä työjärjestyksen 
liitteessä VI olevan XVIII kappaleen 4 kohdan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0147/2005),

A.   katsoo, että demokratian syventämiseksi Euroopan unionissa, mitä osoittaa erityisesti Euroopan 
perustuslaista tehdyn sopimuksen allekirjoittaminen, Euroopan parlamentin ja komission 
välisiä suhteita on lujitettava ja parlamentin on valvottava tehokkaammin komission toimia,

B.   katsoo, että nykyisen komission nimittämismenettely on lujittanut unionin toimielinjärjestelmän 
demokraattista legitiimiyttä ja korostanut näiden kahden toimielimen välisten suhteiden 
poliittista ulottuvuutta,

C.   katsoo, että uusi sopimus, joka sille on esitetty hyväksyttäväksi, ilmentää tätä kehitystä,

D.   katsoo, että sopimukseen on sisällytettävä jäljempänä mainittavat tarkennukset,

E.   katsoo, että poliittiseen sopimukseen johtavien neuvottelujen edistymiseksi on välttämätöntä, 
että neuvottelijoiksi määrätään henkilöitä, joiden asema on luonteeltaan poliittinen,

F.   katsoo, että toimielinten välisillä sopimuksilla ja puitesopimuksilla on huomattavia vaikutuksia 
ja että avoimuuden ja asiakirjojen saatavuuden helpottamisen vuoksi olisi välttämätöntä 
yhdistää kaikki tällaiset sopimukset ja julkistaa ne Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
liitteenä,

                                               
1 EYVL C 121, 24.4.2001, s. 122.
2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2004)0063
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1.   on tyytyväinen siihen, että johdonmukaisuuden vahvistamisen ja rakenteen yksinkertaistamisen 
lisäksi uuteen sopimusluonnokseen sisältyy seuraavat myönteiset näkökohdat:

   a) uudet määräykset mahdollisesta eturistiriidasta (2 kohta);

   b) järjestelyt, joista on sovittu, jos komission jäsen vaihtuu toimikauden aikana (4 kohta);

   c) vakuutus, jonka mukaan komission hyväksymismenettelyssä komission jäseniksi nimetyt 
antavat kaiken asiaankuuluvan tiedon (7 kohta);

   d) säännöllisen vuoropuhelun käyminen korkeimmalla tasolla komission puheenjohtajan ja 
puheenjohtajakokouksen välillä (10 kohta);

   e) erityisen tärkeiden ehdotusten ja aloitteiden yhteinen nimeäminen lainsäädäntöohjelman, 
komission työn ja monivuotisen toimielinten välisen ohjelmasuunnittelun pohjalta sekä takuu, 
jonka mukaan Euroopan parlamentille ilmoitetaan tasavertaisesti neuvoston kanssa kaikista 
komission toimista (8 ja 12 kohta);

   f) komission antamien tietojen parantaminen parlamentin kannanottojen seurannasta ja 
huomioon ottamisesta (14 ja 31 kohta);

   g) komission asiantuntijaryhmiä koskevien asiaankuuluvien tietojen julkisuus (16 kohta), jollei 
tämän päätöksen 2 kohdasta muuta johdu;

   h) parlamentin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin koskevien sääntöjen 
vahvistaminen ja uudet erityiset viittaukset tuenantajien konferensseihin ja vaalien tarkkailuun 
(19–25 kohta), jollei tämän päätöksen 4 kohdan vaatimuksista muuta johdu;

   i) pankki-, vakuutus- ja arvopaperialaa koskevien täytäntöönpanotoimien ("Lamfalussyn 
prosessi") ja komitologiapäätöksen1, täytäntöönpanomenettelyjä koskevien Euroopan 
parlamentin ja komission välisen sopimuksen yhteydessä komission tekemien sitoumusten 
sisällyttäminen sopimukseen (35 kohta), jollei tämän päätöksen 3 kohdassa esitetyistä 
huomautuksista muuta johdu;

  j)  sitoumukset, jotka on kirjattu komission osallistumisesta parlamentin työhön (37–39 kohta);

   k) sopimuksen tarkistuslausekkeen sisällyttäminen (43 kohta) Euroopan perustuslaista tehdyn 
sopimuksen tullessa voimaan;

2.   korostaa, että komission asiantuntijaryhmien kokoonpanoa ja toimia koskeva täysi avoimuus on 
tärkeää (sopimuksen 16 kohta), ja pyytää komissiota tämän vuoksi soveltamaan sopimusta tässä 
hengessä;

3.   kehottaa komissiota tarkastelemaan 11. joulukuuta 2002 esittämänsä ehdotuksen pohjalta 
parlamentin poliittisia näkemyksiä, joita se tuo esille komitologiamenettelyn yhteydessä;

                                               
1 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle 

siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).
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4.   pitää tärkeänä, että parlamentin jäsenet voivat kansainvälisiin konferensseihin ja muihin 
neuvotteluihin osallistuessaan olla läsnä unionin sisäisissä koordinaatiokokouksissa, jolloin 
parlamentti luonnollisesti sitoutuu noudattamaan kokouksille luontaisia luottamuksellisuutta 
koskevia sääntöjä, ja pyytää komissiota tästä syystä tukemaan parlamentin neuvostolle esittämiä 
toivomuksia;

5.   vaatii komissiota varmistamaan esitellessään talouselämää ja työllisyyttä käsittelevät yhdennetyt 
suuntaviivat, että Euroopan parlamentin kuulemiselle jää vähintään kaksi kuukautta aikaa;

6.   hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan sopimuksen;

7.   päättää, että sopimus liitetään parlamentin työjärjestykseen ja sillä korvataan työjärjestyksen 
liitteet XIII ja XIV;

8.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja sen liitteen komissiolle, neuvostolle ja 
jäsenvaltioiden parlamenteille..
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LIITE

Puitesopimus Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista

Euroopan parlamentti ja Euroopan yhteisöjen komissio, jäljempänä 'molemmat toimielimet', jotka

- ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, 
jäljempänä 'perussopimukset',

- ottavat huomioon molempien toimielinten välisiä suhteita käsittelevät toimielinten väliset 
sopimukset ja muut tekstit,

- ottavat huomioon parlamentin työjärjestyksen1, et ja erityisesti sen 98, 99 ja 120 artiklan 
sekä liitteen VII,

A. katsovat perussopimusten vahvistavan Euroopan unionin päätöksentekomenettelyn 
kansanvaltaista laillisuutta,

B. ottavat huomioon, että molemmat toimielimet pitävät erittäin tärkeänä yhteisön 
lainsäädännön tehokasta saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa,

C. katsovat, että tällä puitesopimuksella ei vaikuteta parlamentin, komission tai Euroopan 
unionin muun toimielimen tai laitoksen tehtäviin ja toimivaltaan, vaan sillä pyritään 
mahdollisimman suureen tehokkuuteen tehtävien hoitamisessa ja toimivallan käyttämisessä,

D. katsovat, että heinäkuussa 2000 tehty puitesopimus2 on saatettava ajan tasalle ja korvattava 
seuraavalla tekstillä,
ovat tehneet seuraavan sopimuksen:

SOVELTAMISALA

1. Molemmat toimielimet toteuttavat seuraavat toimenpiteet, joilla pyritään vahvistamaan 
komission poliittista vastuullisuutta ja laillisuutta, laajentamaan rakentavaa vuoropuhelua ja 
parantamaan keskinäistä tiedonkulkua sekä menettelyjensä yhteensovittamista ja suunnittelua.

Ne sopivat lisäksi erityisistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka koskevat komission 
luottamuksellisten asiakirjojen ja tietojen toimittamista liitteen 1 mukaisesti, ja komission 
lainsäädäntötyöohjelman aikataulusta liitteen 2 mukaisesti.

II. POLIITTINEN VASTUU

2. Jokainen komission jäsen kantaa poliittisen vastuun toimista hänen tehtäviinsä kuuluvalla 
alalla, tämän kuitenkaan vaikuttamatta komission kollegiaalisuuden periaatteeseen.

                                               
1 EUVL L 44, 15.2.2005, s. 1.
2 EYVL C 121, 24.4.2001, s. 122.
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Komission puheenjohtaja kantaa täyden vastuun jokaisen sellaisen eturistiriidan havaitsemisesta, 
joka estää komission jäsentä hoitamasta tehtäviään.

Komission puheenjohtaja kantaa myös vastuun tällaisesta tilanteesta aiheutuvien myöhempien 
toimien toteuttamisesta; jos yksittäinen asia siirretään toiselle jäsenelle, puheenjohtaja ilmoittaa 
asiasta välittömästi parlamentin puhemiehelle kirjallisesti.

3. Jos parlamentti epää luottamuksensa joltakin komission jäseneltä, komission puheenjohtaja 
harkitsee päätöstä vakavasti ja pyytää sitten tätä komission jäsentä eroamaan tai perustelee muussa 
tapauksessa päätöksensä parlamentille.

4. Kun toimikauden aikana on päätettävä komission yksittäisen jäsenen vaihtamisesta 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 215 artiklan mukaisesti, komission puheenjohtaja ottaa 
välittömästi yhteyttä parlamentin puhemieheen sopiakseen tavoista, joilla komission puheenjohtaja 
voi antaa takeet tulevan komission jäsenen esittelemisestä parlamentille viipymättä ja toimielinten 
oikeuksia täysin kunnioittaen.

Parlamentti vakuuttaa hoitavansa menettelynsä niin nopeasti kuin mahdollista, jotta komission 
puheenjohtaja saa tietää parlamentin kannasta riittävän ajoissa, ennen kuin komission jäsentä 
pyydetään hoitamaan komission edustamista koskevia tehtäviä.

5. Komission puheenjohtaja ilmoittaa parlamentille välittömästi päätöksistä, jotka koskevat 
kullekin komission jäsenelle annettuja tehtäviä. Siinä tapauksessa, että komission jäsentä koskevat 
muutokset ovat huomattavia, kyseisen komission jäsenen on saavuttava asiasta vastaavan 
valiokunnan kuultavaksi, jos parlamentti sitä pyytää.

6. Kaikki muutokset, jotka tehdään komission jäseniä koskevien menettelysääntöjen 
eturistiriitatilannetta tai eettisiä kysymyksiä koskeviin kohtiin, lähetetään välittömästi parlamentille.

Komissio ottaa parlamentin asiasta ilmaisemat näkemykset huomioon.

7. Parlamentti ottaa työjärjestyksensä 99 artiklan mukaisesti yhteyttä valittuun komission 
puheenjohtajaan hyvissä ajoin ennen uuden komission valitsemista koskevien menettelyjen 
aloittamista. Parlamentti ottaa valitun puheenjohtajan ilmaisemat näkemykset huomioon.

Menettelyt suunnitellaan siten, että niiden avulla voidaan varmistaa, että koko komission jäsenten 
nimeämistä arvioidaan avoimesti, oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti.

Komission nimetyt jäsenet varmistavat, että kaikki Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 213 
artiklan mukaisen riippumattomuusvelvoitteen kannalta merkittävät tiedot julkistetaan.

III. RAKENTAVA VUOROPUHELU JA TIEDONKULKU

(i) Yleiset määräykset

8. Komissio huolehtii siitä, että parlamentti saa ajoissa kaikki ne tiedot, jotka koskevat 
komission ehdotuksia ja aloitteita lainsäädännön ja talousarvion alalla.
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Kaikilla niillä aloilla, joilla parlamentti toimii lainsäätäjänä tai budjettivallan käyttäjänä, sille 
tiedotetaan samalla tavoin kuin neuvostolle jokaisessa lainsäädäntö- tai talousarviomenettelyn 
vaiheessa.

9. Komissio ryhtyy yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä poliisiyhteistyön ja 
rikosasioissa toteutettavan oikeudellisen yhteistyön alalla toimiin, joilla voidaan lisätä parlamentin 
osallistumista näitä aloja koskevaan päätöksentekoon siten, että parlamentin näkemykset otetaan 
huomioon siinä määrin kuin on mahdollista.

10. Komission puheenjohtaja ja/tai toimielinten välisistä suhteista vastaava varapuheenjohtaja 
tapaa kolmen kuukauden välein puheenjohtajakokouksen varmistaakseen molempien toimielinten 
välisen säännöllisen vuoropuhelun mahdollisimman korkealla tasolla. Komission puheenjohtaja 
osallistuu puheenjohtajakokouksen kokouksiin vähintään kahdesti vuodessa.

11. Jokainen komission jäsen varmistaa, että tieto kulkee säännöllisesti ja suoraan komission 
jäsenen ja parlamentin asianomaisen valiokunnan puheenjohtajan välillä.

12. Komissio ei julkista lainsäädäntöehdotusta tai muuta merkittävää aloitetta tai päätöstä, 
ennen kuin se on ilmoittanut tästä kirjallisesti parlamentille.

Molemmat toimielimet yksilöivät komission lainsäädäntö- ja työohjelman sekä monivuotisen 
ohjelman perusteella yhteisestä sopimuksesta etukäteen erittäin merkittävät ehdotukset ja aloitteet 
voidakseen esitellä ne parlamentin täysistunnossa.

Ne yksilöivät vastaavasti myös ehdotukset ja aloitteet, joista on tiedotettava 
puheenjohtajakokoukselle, tai tiedottavat niistä asianmukaisella tavalla asiasta vastaavalle 
parlamentin valiokunnalle tai sen puheenjohtajalle.

Kyseiset päätökset tehdään 10 kohdan mukaisessa molempien toimielinten välisessä säännöllisessä 
vuoropuhelussa, ja ne saatetaan säännöllisesti ajan tasalle ottaen asianmukaisesti huomioon 
mahdollisesti ilmenevän poliittisen kehityksen.

13. Jos toimielinten ulkopuolella levitetään komission sisäistä asiakirjaa, josta parlamentille ei 
ole ilmoitettu 8, 9 ja 12 kohdassa tarkoitetulla tavalla, parlamentin puhemies voi pyytää, että tämä 
asiakirja toimitetaan parlamentille viipymättä, jotta se voidaan välittää parlamentin jäsenille, jotka 
sitä pyytävät.

14. Komissio tiedottaa säännöllisesti ja kirjallisesti toimista, joihin se on ryhtynyt parlamentin 
päätöslauselmissaan esittämien pyyntöjen perusteella, ja tiedottaa parlamentille tapauksista, joissa 
se ei ole voinut noudattaa parlamentin näkemyksiä.

Vastuuvapauden myöntämistä koskevaan menettelyyn sovelletaan 26 kohdassa vahvistettuja 
erityismääräyksiä.

Komissio ottaa huomioon kaikki parlamentin komissiolle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
192 artiklan nojalla esittämät pyynnöt lainsäädäntöehdotusten tekemiseksi ja antaa viipymättä 
riittävän yksityiskohtaisen vastauksen tällaisiin pyyntöihin.
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Parlamentin merkittävien pyyntöjen seurantaan liittyvät tiedot annetaan parlamentin tai komission 
pyynnöstä myös asiasta vastaavassa parlamentin valiokunnassa tai tarvittaessa parlamentin 
täysistunnossa.

15. Kun jäsenvaltio tekee lainsäädäntöaloitteen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 
artiklan mukaisesti, komissio tiedottaa pyydettäessä parlamentille aloitetta koskevasta kannastaan 
asiasta vastaavassa parlamentin valiokunnassa.

16. Komissio toimittaa parlamentille luettelon asiantuntijaryhmistään, jotka on perustettu 
avustamaan komissiota sen aloiteoikeuden käyttämisessä. Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan 
tasalle ja julkaistaan.

Komissio antaa tässä yhteydessä asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle, valiokunnan 
puheenjohtajan nimenomaisesta ja perustellusta pyynnöstä, sopivalla tavalla tiedot kyseisten 
ryhmien toiminnasta ja kokoonpanosta.

17. Molemmat toimielimet käyvät sopivien menettelyjen avulla rakentavaa vuoropuhelua 
merkittävistä hallinnollisista asioista ja erityisesti kysymyksistä, jotka vaikuttavat suoraan 
parlamentin omaan hallintoon.

18. Jos tämän puitesopimuksen mukaisesti toimitettujen tietojen yhteydessä vedotaan 
luottamuksellisuuteen, asiassa sovelletaan liitteen 1 määräyksiä.

(ii) Ulkosuhteet, laajentuminen ja kansainväliset sopimukset

19. Kansainvälisten sopimusten osalta, kauppasopimukset mukaan lukien, komissio tiedottaa 
parlamentille selkeästi ja viipymättä sopimusten valmisteluvaiheessa sekä kansainvälisiä 
neuvotteluja käytäessä ja päätökseen saatettaessa. Tiedottamisen piiriin kuuluvat 
neuvotteludirektiivien luonnokset, hyväksytyt neuvotteludirektiivit sekä tämän jälkeisten 
neuvottelujen käyminen ja niiden saattaminen päätökseen.

Ensimmäisessä alakohdassa mainitut tiedot toimitetaan parlamentille riittävän ajoissa, jotta tämä voi 
halutessaan ilmaista näkemyksensä asiasta ja komissio voi ottaa asianmukaisesti huomioon 
parlamentin näkemykset siltä osin kuin se on mahdollista. Tiedot annetaan toimivaltaisen 
valiokunnan välityksellä tai tarvittaessa täysistuntojen yhteydessä.

Parlamentti sitoutuu osaltaan luomaan asianmukaiset menettelyt ja takeet luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi liitteen 1 määräysten mukaisesti.

20. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että parlamentille tiedotetaan 
välittömästi ja täysimääräisesti:

i) päätöksistä, jotka koskevat sopimusten väliaikaista soveltamista tai sopimusten soveltamisen 
keskeyttämistä, ja

ii) yhteisön kannasta elimessä, joka on perustettu sopimuksella.
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21. Kun komissio edustaa Euroopan yhteisöä, se helpottaa parlamentin pyynnöstä parlamentin 
jäsenten ottamista mukaan tarkkailijoiksi yhteisön neuvotteluvaltuuskuntiin silloin, kun kyse on 
monenvälisistä sopimuksista. Parlamentin jäsenet eivät voi osallistua suoraan itse 
neuvottelutilaisuuksiin.

Komissio sitoutuu tiedottamaan järjestelmällisesti neuvottelujen etenemisestä parlamentin jäsenille, 
jotka osallistuvat tarkkailijoina kansainvälisiä sopimuksia käsitteleviin neuvotteluvaltuuskuntiin.

22. Ennen kuin komissio tekee tuenantajamaiden konferenssissa uusia rahoitustoimia 
edellyttäviä rahoituslupauksia, se tiedottaa asiasta budjettivallan käyttäjälle ja tarkastelee sen 
esittämiä huomautuksia.

23. Molemmat toimielimet sopivat vaalitarkkailua koskevasta yhteistyöstä. Komissio tekee 
yhteistyötä parlamentin kanssa antaen tarvittavaa tukea yhteisön vaalitarkkailutehtävien 
hoitamiseen osallistuville parlamentin valtuuskunnille.

24. Komissio tiedottaa parlamentille täysimääräisesti liittymisneuvottelujen etenemisestä ja 
erityisesti merkittävistä näkökohdista ja kehityskuluista  siten, että tämä voi esittää näkemyksensä 
riittävän ajoissa asianmukaisia parlamentaarisia menettelyjä noudattaen.

25. Kun parlamentti antaa näitä kysymyksiä koskevan suosituksen työjärjestyksensä 82 artiklan 
mukaisesti ja kun komissio katsoo tärkeiden syiden vuoksi, että se ei voi noudattaa tätä suositusta, 
se selvittää nämä syyt parlamentin täysistunnossa tai asiasta vastaavan valiokunnan seuraavassa 
kokouksessa.

(iii) Talousarvion toteuttaminen

26. Komissio toimittaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 276 artiklassa määrätyn, 
vuosittaista vastuuvapauden myöntämistä koskevan menettelyn osalta kyseisen vuoden talousarvion 
toteuttamiseen liittyvät sellaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, joita parlamentin 
työjärjestyksen liitteen VI mukaisesti vastuuvapauden myöntämisestä vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tätä varten pyytää.

Jos uusia seikkoja tulee ilmi koskien aikaisempia vuosia, joiden osalta vastuuvapaus on jo 
myönnetty, komissio toimittaa kaikki niihin liittyvät tarpeelliset tiedot, jotta päästään molempien 
osapuolten kannalta hyväksyttävään ratkaisuun.

IV. LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYJÄ JA SUUNNITTELUA KOSKEVA YHTEISTYÖ

(i) Komission poliittinen ohjelma ja lainsäädäntöohjelma ja Euroopan unionin monivuotinen 
ohjelmasuunnittelu

27. Komissio esittää Euroopan unionin monivuotista ohjelmasuunnittelua koskevia ehdotuksia 
pyrkien siihen, että toimielimet, joita asia koskee, pääsisivät yhteisymmärrykseen keskinäisestä
ohjelmasuunnittelustaan.

28. Virkaan astuva komissio esittelee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa poliittisen 
ohjelmansa ja lainsäädäntöohjelmansa.
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29. Kun komissio valmistelee lainsäädäntö- ja työohjelmaansa, molemmat toimielimet tekevät 
yhteistyötä liitteessä 2 vahvistetun aikataulun mukaisesti.

Komissio ottaa huomioon parlamentin ilmaisemat painopistealueet.

Komissio antaa riittävän yksityiskohtaiset tiedot siitä, mihin lainsäädäntö- ja työohjelman kullakin 
kohdalla pyritään.

30. Toimielinten välisistä suhteista vastaava komission varapuheenjohtaja sitoutuu antamaan 
kolmen kuukauden välein valiokuntien puheenjohtajakokoukselle selvityksen meneillään olevan 
vuoden työohjelman poliittisen toteuttamisen suurista linjoista sekä työohjelman mahdollisesta 
tarkistamisesta merkittävien ajankohtaisten poliittisten tapahtumien vuoksi.

(ii) Yleiset lainsäädäntömenettelyt

31. Komissio sitoutuu tarkastelemaan huolellisesti kaikkia parlamentin lainsäädäntöehdotuksiin 
hyväksymiä tarkistuksia pyrkien ottamaan ne huomioon muutetussa ehdotuksessa.

Antaessaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti lausuntoa 
lainsäädäntöä koskevista tarkistuksista, jotka parlamentti on esittänyt neuvostolle, komissio sitoutuu 
ottamaan mahdollisimman tarkoin huomioon toisessa käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset; jos 
komissio tärkeiden syiden vuoksi ja kollegion asiaa harkittua päättää jättää pois tai päättää olla 
hyväksymättä näitä tarkistuksia, se selvittää kantaansa parlamentille tai joka tapauksessa 
parlamentin tarkistuksista antamassaan lausunnossa, kuten perustamissopimuksen 251 artiklan 2 
kohdan kolmannen alakohdan c alakohdassa edellytetään.

32. Komissio sitoutuu ilmoittamaan parlamentille ja neuvostolle, ennen kuin se peruuttaa 
ehdotuksensa.

33. Niiden lainsäädäntömenettelyjen osalta, jotka eivät edellytä yhteispäätöstä, komissio:

i) muistuttaa neuvoston eri elimiä hyvissä ajoin siitä, että poliittinen sopimus komission 
ehdotuksista on tehtävä vasta parlamentin annettua lausuntonsa. Komissio pyytää, että 
keskustelu asiasta päätetään ministeritasolla vasta sitten, kun neuvoston jäsenille on annettu 
kohtuullisesti aikaa tutustua parlamentin lausuntoon;

ii) varmistaa, että neuvosto noudattaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamia 
periaatteita, jotka koskevat parlamentin kuulemista uudelleen siinä tapauksessa, että 
neuvosto muuttaa huomattavasti komission ehdotusta. Komissio tiedottaa parlamentille 
mahdollisesti tekemistään muistutuksista, jotka koskevat uudelleen kuulemisen 
välttämättömyyttä;

iii) sitoutuu tarvittaessa peruuttamaan parlamentin hylkäämät lainsäädäntöehdotukset. Siinä 
tapauksessa, että se tärkeistä syistä ja kollegion asiaa harkittua päättää pitäytyä 
ehdotuksessaan, komissio selvittää nämä syyt parlamentille annettavassa julkilausumassa.

34. Parantaakseen lainsäädäntötyön suunnittelua parlamentti sitoutuu:
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i) suunnittelemaan esityslistojensa lainsäädäntöosat siten, että ne ovat sopusoinnussa voimassa 
olevan lainsäädäntöohjelman ja siitä antamiensa päätöslauselmien kanssa;

ii) noudattamaan kohtuullisia määräaikoja antaessaan lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 
yhteistoimintamenettelyssä ja yhteispäätösmenettelyssä tai antaessaan lausuntonsa 
kuulemismenettelyssä edellyttäen, että se on menettelyn kannalta hyödyllistä;

iii) nimeämään tulevien ehdotusten esittelijät mahdollisuuksien mukaan heti 
lainsäädäntöohjelman hyväksymisen jälkeen;

iv) antamaan ehdottoman etusijan uudelleenkuulemispyyntöjen käsittelylle edellyttäen, että 
kaikki tarpeelliset tiedot on annettu.

(iii) Komission erityinen lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovalta

35. Komissio sitoutuu tiedottamaan parlamentille täysimääräisesti ja riittävän ajoissa kaikista 
oman lainsäädäntövaltansa puitteissa hyväksymistään säädöksistä.

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 1 täytäntöönpano on järjestetty kyseisen päätöksen 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyllä Euroopan parlamentin ja komission 
välisellä sopimuksella 2.

Komissio vahvistaa arvopaperi-, pankki- ja vakuutusalan täytäntöönpanotoimien yhteydessä 
sitoumukset, jotka se teki 5 päivänä helmikuuta 2002 pidetyssä täysistunnossa ja jotka toistettiin 31 
päivänä maaliskuuta 2004. Komissio sitoutuu erityisesti ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon 
parlamentin kannan ja päätöslauselmat, joita parlamentti saattaa hyväksyä käsitellessään 
täytäntöönpanotoimia, joissa ylitetään perussäädöksellä myönnetty täytäntöönpanovalta. Komissio 
pyrkii näissä tapauksissa tasapainoiseen ratkaisuun.

(iv) Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta

36. Yhteisön oikeuden soveltamista koskevien erityiskertomusten ja vuosittaisten kertomusten 
lisäksi komissio selvittää asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan pyynnöstä suullisesti 
parlamentille menettelyn vaiheita perustellun lausunnon lähettämisestä lukien. Direktiivien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamatta jättämisen tai yhteisöjen tuomioistuimen antaman 
tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnin vuoksi käynnistettyjen menettelyjen osalta komissio antaa 
selvityksen virallisesta ilmoituksesta lukien.

V. KOMISSION OSALLISTUMINEN PARLAMENTIN MENETTELYIHIN

37. Parlamentti pyrkii varmistamaan, että komission tietyn jäsenen vastuualueeseen kuuluvat 
kohdat kootaan pääsääntöisesti yhteen.

                                               
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 EYVL L 256, 10.10.2000, s. 19.
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Komissio pyrkii varmistamaan, että komission jäsenet ovat pääsääntöisesti paikalla täysistunnoissa 
käsiteltäessä heidän vastuualueeseensa kuuluvia esityslistan kohtia aina, kun parlamentti sitä 
pyytää.

38. Komission jäsenten läsnäolon varmistamiseksi parlamentti sitoutuu tekemään parhaansa, 
jotta lopullista esityslistaluonnosta noudatetaan.

Parlamentti ilmoittaa välittömästi komissiolle, jos se tekee muutoksia lopulliseen 
esityslistaluonnokseen tai siirtää kohtien käsittelyjärjestystä istuntojakson esityslistan sisällä. 
Komissio tekee parhaansa, jotta asiasta vastaava komission jäsen on paikalla.

39. Komissio voi tehdä ehdotuksia kohtien sisällyttämiseksi esityslistalle, ei kuitenkaan enää 
sen kokouksen jälkeen, jossa puheenjohtajakokous päättää istuntojakson lopullisesta 
esityslistaluonnoksesta. Parlamentti ottaa tällaiset ehdotukset mahdollisimman tarkoin huomioon.

40. Se komission jäsen, jonka vastuualueeseen tietty valiokunnan käsiteltävänä oleva kysymys 
kuuluu, on läsnä kyseisessä kokouksessa silloin, kun hänet on kutsuttu.

Komission jäseniä kuullaan heidän pyynnöstään.



PE423.766v01-00 124/380 CM\779820FI.doc

FI

Parlamentin valiokuntien on pyrittävä noudattamaan esityslistaluonnostaan ja esityslistaansa.

Komissiolle ilmoitetaan välittömästi, jos parlamentin valiokunta tarkistaa esityslistaluonnostaan tai 
esityslistaansa.

Siinä tapauksessa, että komission jäsentä ei ole nimenomaisesti pyydetty olemaan läsnä 
valiokunnan kokouksessa, komissio varmistaa, että sitä edustaa asianmukaisen tason toimivaltainen 
virkamies.

VI. LOPPUMÄÄRÄYKSET

41. Molemmat toimielimet sitoutuvat lujittamaan yhteistyötään tiedottamisen ja 
tiedonvälityksen alalla.

42. Molemmat toimielimet tekevät säännöllisin väliajoin arvion tämän puitesopimuksen ja sen 
liitteiden soveltamisesta, ja niiden tarkistamista harkitaan käytännön kokemusten perusteella 
jommankumman toimielimen pyynnöstä.

43. Tätä puitesopimusta tarkastellaan uudelleen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
tultua voimaan.

Tehty…

Euroopan parlamentin puolesta Komission puolesta
Puhemies Puheenjohtaja 
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ANNEXE 1

Luottamuksellisten tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille

1. Soveltamisala

1.1 Tässä liitteessä määrätään komission luottamuksellisten tietojen toimittamisesta 
parlamentille ja niiden käsittelystä tämän käyttäessä parlamentaarisia valtaoikeuksiaan 
lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyssä sekä vastuuvapauden myöntämismenettelyssä tai 
tämän suorittaessa yleisemmin parlamentille kuuluvia valvontatehtäviä. Molemmat 
toimielimet toimivat lojaalin yhteistyön vastavuoroista velvoitetta noudattaen, täydellisen 
keskinäisen luottamuksen hengessä ja noudattaen tarkoin perussopimusten asiaa koskevia 
määräyksiä ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 46 artiklaa sekä 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 276 artiklaa.

1.2 Tiedolla tarkoitetaan kaikkea suullista ja kirjallista tietoa sen muodosta ja antajasta 
riippumatta.

1.3 Komissio huolehtii siitä, että parlamentti saa tiedot tämän liitteen määräysten mukaisesti 
silloin, kun komissio on saanut luottamuksellisten tietojen toimittamista koskevan pyynnön 
jostakin 1.4 kohdassa mainitusta parlamentin elimestä.

1.4 Seuraavat elimet voivat pyytää tämän liitteen mukaisesti luottamuksellisia tietoja 
komissiolta: parlamentin puhemies, parlamentin asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat 
sekä puhemiehistö ja puheenjohtajakokous.

1.5 Tämän liitteen soveltamisalan piiriin eivät kuulu tiedot, jotka liittyvät 
rikkomusmenettelyihin tai kilpailun alalla noudatettaviin menettelyihin, jos komissio ei ole 
vielä tehnyt nämä tiedot kattavaa lopullista päätöstä sillä hetkellä, kun parlamentin elin 
esittää pyynnön luottamuksellisten tietojen toimittamiseksi. 

1.6 Nämä määräykset eivät kuitenkaan rajoita Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden 
käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY 1, 
eivätkä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta 28 päivänä huhtikuuta 
1999 tehdyn komission päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom2 soveltamista.

2. Yleiset säännöt

2.1 Komissio toimittaa viipymättä 1.4 kohdassa mainitun elimen pyynnöstä tälle kaikki 
luottamukselliset tiedot, jotka ovat tarpeen parlamentin hoitaessa valvontatehtäviään. 
Molemmat toimielimet kunnioittavat toimivaltaansa käyttäessään ja tehtäviään hoitaessaan:

– perusoikeuksia, puolustautumisoikeudet ja yksityiselämän suoja mukaan lukien;

– oikeudenkäyntimenettelyjä ja kurinpitomenettelyjä koskevia säännöksiä;
                                               
1 EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.
2 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20.
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– liikesalaisuuksien ja kauppasuhteiden suojaa;

– unionin etuja, erityisesti niitä, jotka liittyvät yleiseen turvallisuuteen, kansainvälisiin 
suhteisiin, valuutan vakauteen sekä taloudellisiin etuihin.

Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, se siirretään parlamentin puhemiehen ja 
komission puheenjohtajan ratkaistavaksi. Jonkin valtion, toimielimen tai kansainvälisen 
järjestön luovuttamat luottamukselliset tiedot toimitetaan vain, jos kyseinen valtio, toimielin 
tai kansainvälinen järjestö antaa siihen suostumuksensa.

2.2 Jos jonkin tiedon luottamuksellisuutta epäillään tai jos on tarpeen määrittää 
luottamuksellisen tiedon toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 3.2 kohdassa 
mainittujen vaihtoehtojen mukaisesti, parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja, tarvittaessa yhdessä esittelijän kanssa, sekä asiasta vastaava komission jäsen 
ryhtyvät viipymättä neuvotteluihin. Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, se siirretään 
parlamentin puhemiehen ja komission puheenjohtajan ratkaistavaksi.

2.3 Jos 2.2 kohdassa mainitussa menettelyssä ei päästä yhteisymmärrykseen, parlamentin 
puhemies pyytää parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan perustellusta pyynnöstä 
komissiota toimittamaan vastaavasti merkityssä asianmukaisessa määräajassa kyseisen 
luottamuksellisen tiedon ilmoittaen samalla, mitä 3 jaksossa mainituista menettelyistä 
noudatetaan. Komissio ilmoittaa parlamentille ennen määräajan päättymistä kirjallisesti 
lopullisen kantansa. Parlamentti varaa itselleen oikeuden käyttää tarvittaessa 
kanneoikeuttaan.

3. Yksityiskohtaiset säännöt luottamuksellisten tietojen saannista ja käsittelystä

3.1 Edellä 2.2 kohdassa ja tarpeen mukaan 2.3 kohdassa mainittuja menettelyjä noudattaen 
luovutetut luottamukselliset tiedot toimitetaan komission puheenjohtajan tai komission 
jäsenen vastuulla pyynnön esittäneelle parlamentin elimelle.

3.2 Tietojen saannista ja luottamuksellisuuden säilymiseksi noudatettavasta menettelystä 
sovitaan siten, että asianomainen parlamentin elin, jota edustaa sen puheenjohtaja, valitsee 
yhteisymmärryksessä toimivaltaisen komission jäsenen  kanssa yhden seuraavista 
vaihtoehdoista, sanotun rajoittamatta 2.3 kohdan määräyksiä:

– parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle tarkoitetut 
tiedot;

– rajoitettu pääsy tietoihin kaikille parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan jäsenille 
sopivaa menettelytapaa noudattaen, lisäksi mahdollisesti asiakirjojen palauttaminen 
niiden käsittelyn jälkeen tai kielto jäljentää niitä;

– asian käsittely parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa suljetuin ovin, jolloin 
noudatettava menettely riippuu luottamuksellisuuden asteesta; tällöin noudatetaan 
parlamentin työjärjestyksen liitteessä VII mainittuja periaatteita;
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– asiakirjojen luovuttaminen siten, että kaikki henkilötiedot on poistettu;

– tiedon luovuttaminen yksinomaan parlamentin puhemiehelle tapauksissa, joissa se 
on perusteltua täysin poikkeuksellisista syistä.

Kyseisten tietojen julkistaminen tai niiden välittäminen muille on kiellettyä.

3.3 Jos näitä menettelyjä ei noudateta, sovelletaan parlamentin työjärjestyksen liitteeseen VII 
sisältyviä määräyksiä seuraamuksista.

3.4 Jotta edellä esitetyt määräykset voidaan panna täytäntöön, parlamentti varmistaa, että 
seuraavat järjestelyt todella toteutetaan:

– turvallinen arkistointijärjestelmä luottamuksellisia asiakirjoja varten;

– turvallinen lukusali (ilman kopiokoneita, puhelimia, telekopiolaitetta, skanneria tai 
muita asiakirjojen jäljentämiseen tai välittämiseen soveltuvia teknisiä välineitä tms.);

– saliin pääsyä koskevat turvajärjestelyt, jotka edellyttävät allekirjoitusta sekä 
valaehtoista vakuutusta olla levittämättä tarkasteltuja luottamuksellisia tietoja.

3.5 Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tähän liitteeseen sisältyvien määräysten 
täytäntöönpanemiseksi.
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LIITE 2

Komission lainsäädäntö- ja työohjelman aikataulu

1. Komission puheenjohtaja ja/tai toimielinten välisistä suhteista vastaava varapuheenjohtaja 
esittelevät puheenjohtajakokoukselle helmikuussa vuotuista poliittista strategiaa koskevan 
päätöksen seuraavalle varainhoitovuodelle.

2. Asianosaiset toimielimet osallistuvat helmi- tai maaliskuun täysistunnon aikana 
keskusteluun poliittisten painopisteiden suuntaamisesta seuraavalle varainhoitovuodelle 
tarkoitettua vuotuista poliittista strategiaa koskevan päätöksen johdosta.

3. Parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat ja komission vastaavat jäsenet käyvät tämän 
keskustelun jälkeen säännöllistä kahdenvälistä vuoropuhelua koko vuoden aikana 
arvioidakseen komission käynnissä olevan lainsäädäntö- ja työohjelman 
täytäntöönpanotilannetta ja keskustellakseen tulevan ohjelman valmistelusta omilla 
erityisaloillaan. Parlamentin kunkin valiokunnan on raportoitava säännöllisesti näiden 
tapaamisten tuloksista valiokuntien puheenjohtajakokoukselle.

4. Valiokuntien puheenjohtajakokous keskustelee säännöllisesti toimielinten välisistä suhteista 
vastaavan komission varapuheenjohtajan kanssa arvioidakseen käynnissä olevan komission 
lainsäädäntö- ja työohjelman täytäntöönpanotilannetta, keskustellakseen tulevan ohjelman 
valmistelusta ja tarkastellakseen parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien ja komission 
vastaavien jäsenten jatkuvan kahdenvälisen vuoropuhelun tuloksia.

5. Valiokuntien puheenjohtajakokous toimittaa syyskuussa yhteenvetokertomuksen 
puheenjohtajakokoukselle, joka tiedottaa asiasta komissiolle.

6. Komission puheenjohtaja esittelee marraskuun istunnossa parlamentille komission 
lainsäädäntö- ja työohjelman seuraavalle varainhoitovuodelle kollegion osallistuessa 
istuntoon. Esittelyssä arvioidaan myös käynnissä olevan ohjelman täytäntöönpanoa.
Parlamentti hyväksyy esittelyn jälkeen päätöslauselman joulukuun istunnossa.

7. Lainsäädäntö- ja työohjelmaan liittyy luettelo lainsäädäntöehdotuksista ja muista kuin 
lainsäädäntöehdotuksista seuraavalle vuodelle vielä päätettävässä muodossa 1. Ohjelma on
toimitettava parlamentille riittävän ajoissa ennen istuntoa, jossa siitä keskustellaan.

8. Tätä aikataulua sovelletaan kuhunkin säännölliseen ohjelmasuunnittelukierrokseen lukuun 
ottamatta vuosia, joina sekä järjestetään Euroopan parlamentin vaalit että komission 
toimikausi päättyy.

9. Tämä aikataulu ei vaikuta mahdollisiin tuleviin toimielinten välistä ohjelmasuunnittelua 
koskeviin sopimuksiin.

                                               
1 Muun muassa seuraavat: aikataulu ja tarvittaessa oikeusperusta ja budjettivaikutukset.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2005 Euroopan komission hyväksymistä 
koskevista suuntaviivoista (2005/2024(INI)) - Andrew Duffin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 213 ja 214 artiklat sekä Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 1 126 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-26, I-27, I-28, III-348 ja III-350 
artiklat sekä hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyn seitsemännen julistuksen 
Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-27 artiklasta,

 ottaa huomioon edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 
20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 10 artiklan 2,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan 26. toukokuuta 
2005 tehdyn puitesopimuksen 3,

 ottaa huomioon uuden komission valinnasta 18. marraskuuta 2004 antamansa päätöslauselman 4,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 45, 98 ja 99 artiklat,

 ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6-
0179/2005),

A. ottaa huomioon, että komission jäsenehdokkaiden parlamentaariset kuulemiset, jotka otettiin 
käyttöön 1994 ja joita sittemmin on kehitetty, ovat saavuttaneet parlamentin ja komission 
lisäksi myös neuvoston ja jäsenvaltioiden tunnustaman oikeutuksen,

B. ottaa huomioon, että parlamentin avoin, oikeudenmukainen ja johdonmukainen 
hyväksymismenettely, jossa kukin komission jäsenehdokas ilmoittaa parlamentille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot, lisää suuresti komission demokraattista vastuuta,

C. katsoo, että saatujen kokemusten ja tulevan perustuslakiuudistuksen vuoksi nyt olisi hyvä 
tarkastella uudelleen tapaa, jolla parlamentti hyväksyy komission,

1. hyväksyy seuraavat periaatteet, perusteet ja järjestelyt, jotka liittyvät koko komission 
alistamista parlamentin hyväksymisäänestykseen:

Arviointiperusteet
                                               
1 Sellaisena kuin se on muutettuna Nizzan sopimuksen laajentumista koskevan pöytäkirjan 4 artiklassa, 

sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjan 45 artiklalla.
2 EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, 

Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0194, liite.
4 EUVL C 201 E, 18.8.2005, s. 113.
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(a) Parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä, Euroopan 
asiaan sitoutumisensa ja kiistattoman riippumattomuutensa perusteella. Arvioinnilla 
mitataan ehdokkaan erikoisalan tietämystä ja viestintätaitoja.

(b) Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota tasapainoiseen sukupuolijakaumaan. Se voi 
ilmaista mielipiteensä puheenjohtajaksi valitun esittämästä salkkujaosta.

(c) Parlamentti voi pyytää mitä tahansa tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä 
päätöksen ehdokkaiden sopivuudesta. Parlamentti odottaa taloudellisia etuja 
koskevien tietojen täydellistä toimittamista.

Kuulemiset

(d) Kukin komission jäsenehdokas kutsutaan asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan 
tai valiokuntien kuultavaksi kolme tuntia kestävän kuulemisen ajaksi. Kuuleminen 
on julkinen.

(e) Kuulemisen järjestäjinä ovat puheenjohtajakokous ja valiokuntien puheenjohtajien 
kokous. Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien valiokuntien suhteen 
tehdään soveltuvia järjestelyjä. On olemassa kolme vaihtoehtoa:

– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat vain yhden parlamentin 
valiokunnan toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta kuulee 
jäsenehdokasta;

– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
usean parlamentin valiokunnan toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta;

– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat valtaosin yhden parlamentin 
valiokunnan toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden tai useamman muun 
parlamentin valiokunnan toimialaan, se valiokunta, jonka toimialaan 
ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti kuuluvat, vastaa ehdokkaan kuulemisesta 
ja kutsuu toisen asianomaisen valiokunnan tai muut asianomaiset valiokunnat 
osallistumaan kuulemiseen.

Komission puheenjohtajaksi valittua henkilöä kuullaan perusteellisesti käytännön 
järjestelyjen suhteen.

(f) Parlamentin valiokunnat toimittavat kirjalliset kysymykset komission 
jäsenehdokkaille hyvissä ajoin ennen kuulemisia. Merkittävien kirjallisten 
kysymysten määrä rajoitetaan viiteen kysymykseen asiasta vastaavaa valiokuntaa 
kohden.

(g) Kuulemiset tapahtuvat sellaisessa ympäristössä ja olosuhteissa, joissa komission 
jäsenehdokkaat saavat tasapuolisen ja oikeudenmukaisen mahdollisuuden esitellä 
itsensä ja mielipiteensä. 
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(h) Komission jäsenehdokkaita pyydetään antamaan enintään 20 minuuttia kestävä 
suullinen avauspuheenvuoro. Kuulemistilaisuudessa pyritään monimuotoiseen 
komission jäsenehdokkaiden ja parlamentin jäsenten väliseen poliittiseen 
vuoropuheluun. Ennen tilaisuuden päättymistä komission jäsenehdokkailla pitäisi 
olla mahdollisuus esittää lyhyt päätöspuheenvuoro.

Arviointi

(i) Hakemistolla varustettu videonauhoitus kuulemistilaisuudesta olisi oltava yleisön 
saatavilla vuorokauden kuluessa sen päättymisestä. 

(j) Valiokuntien olisi kokoonnuttava viipymättä kuulemistilaisuuden jälkeen 
yksittäisten komission jäsenehdokkaiden arvioimiseksi. Nämä kokoukset pidetään 
suljetuin ovin. Valiokuntia pyydetään ilmoittamaan, ovatko jäsenehdokkaat päteviä 
kollegion jäseniksi sekä ovatko he päteviä hoitamaan niitä tehtäviä, joihin heidät on 
nimitetty. Mikäli valiokunta ei pääse yhteisymmärrykseen näiden kahden asian 
suhteen, valiokunnan puheenjohtaja järjestää asiasta äänestyksen. Arviointilausunnot 
ovat julkisia, ja ne esitellään puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien 
puheenjohtajien kokouksen yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin ovin. 
Keskustelun jälkeen puheenjohtajakokous ja valiokuntien puheenjohtajien kokous 
julistavat kuulemiset päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää lisätietoja.

(k) Komission puheenjohtajaksi valittu henkilö esittelee komission jäsenten koko 
kollegion parlamentin istunnossa. Esittelyä seuraa keskustelu. Keskustelun 
päätteeksi jokainen poliittinen ryhmä tai vähintään 37 jäsentä voi jättää käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen. Kun päätöslauselmaesityksestä on äänestetty, parlamentti 
äänestää siitä, hyväksyykö se komission puheenjohtajan ja komission muiden 
jäsenten nimityksen. Parlamentti tekee päätöksensä annettujen äänten enemmistöllä 
nimenhuutoäänestyksellä. Se voi siirtää äänestyksen seuraavaan istuntoon.

2. hyväksyy seuraavat järjestelyt, jos komission kokoonpanossa tai työskentelytavoissa 
tapahtuu muutoksia toimikauden aikana:

(a) Jos toimi täytetään eroamisen, pakollisen eläkkeellesiirtymisen tai 
kuolemantapauksen johdosta, parlamentti pyytää viipymättä komission 
jäsenehdokasta osallistumaan kuulemiseen samoin edellytyksin kuin edellä 
1 kohdassa.

(b) Jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, parlamentti kutsuu sen nimeämän komission 
jäsenehdokkaan osallistumaan kuulemiseen samoilla ehdoilla kuin edellä 1 kohdassa.

(c) Jos useampia salkkuja järjestellään uudelleen, asianomaisia komission jäseniä 
pyydetään asiasta vastaavien parlamentin valiokuntien kuultaviksi ennen uusiin 
velvollisuuksiinsa ryhtymistä.

3. vaatii neuvostoa aikaistamaan seuraavia parlamenttivaaleja kesäkuusta toukokuuhun 2009, 
jotta voidaan helpottaa komission hyväksymisprosessin valmistelua.
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4. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman työjärjestyksestä vastaavalle 
valiokunnalle ja ehdottamaan asiaankuuluvia muutoksia työjärjestykseen hyvissä ajoin 
ennen seuraavia parlamenttivaaleja..

5. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. toukokuuta 2006 vireillä olevien 
lainsäädäntöehdotusten seulonnan tuloksista (2005/2214(INI)) - Sylvia-Yvonne Kaufmannin 
mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 27. syyskuuta 2005 päivätyn tiedonannon neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille vireillä olevien lakiehdotusten seulonnan tuloksista (KOM(2005)0462),

– ottaa huomioon parlamentin puhemiehen 23. tammikuuta 2006 päivätyn kirjeen komission 
puheenjohtajalle 1,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan 8. maaliskuuta 2006 päivätyn kirjeen Euroopan 
parlamentin puhemiehelle,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6 0143/2006),

A. ottaa huomioon, että komissio ilmoitti edellä mainitussa tiedonannossaan aikovansa peruuttaa 
68 ehdotusta, joiden ei katsota olevan yhdenmukaisia Lissabonin tavoitteiden tai paremman 
sääntelyn periaatteiden kanssa, ja teettävänsä joillekin ehdotuksille taloudellisen 
vaikutustenarvioinnin ja tarvittaessa muuttavansa niitä,

B. ottaa huomioon, että kirjeessä, jonka parlamentin puhemies lähetti komission puheenjohtajalle 
sen jälkeen, kun parlamentin valiokunnat olivat analysoineet kyseistä komission tiedonantoa, 
pidettiin komission aikeita yleisesti myönteisinä, mutta pyydettiin olemaan peruuttamatta useita 
kyseisistä ehdotuksista sekä vastustettiin eräiden muiden ehdotusten mahdollista muuttamista,

C. ottaa huomioon, että komission puheenjohtajan vastauksessa parlamentin puhemiehelle 
esitetään, että komissio on ottanut parlamentin kannan aiheellisesti huomioon ennen lopullisen 
kantansa hyväksymistä, kerrotaan syyt siihen, miksi komissio ei ole täyttänyt kaikkia 
parlamentin pyyntöjä, ja mainitaan mahdolliset aloitteet, joita komissio aikoo tehdä jatkossa 
tällaisten pyyntöjen käsittelemiseksi,

D. katsoo, että tiedonanto antaa mainion tilaisuuden analysoida perusteellisemmin ongelmia, jotka 
liittyvät siihen, että komissio peruuttaa tai muuttaa lainsäädäntöehdotuksia,

E. toteaa, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta useimmat yhteisön lainsäädäntötoimet 
voidaan hyväksyä vain lähes monopoliasemaa lainsäädäntöaloitteissa nauttivan komission 
ehdotuksen pohjalta,

F. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaan komissio voi 
muuttaa ehdotustaan milloin tahansa yhteisön säädöksen antamiseen johtavan menettelyn 
aikana, kunnes neuvosto on tehnyt ratkaisunsa,

                                               
1 Réf. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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G. toteaa, että vaikka parlamentin roolia ei ole historiallisista syistä mainittu 250 artiklan 2 
kohdassa, määräystä on tulkittava yhdessä 251 artiklan kanssa, kun on kyse määräyksen 
soveltamisesta yhteispäätösmenettelyyn, ja 252 artiklan kanssa, kun on kyse 
yhteistoimintamenettelystä,

H. ottaa huomioon, että mikäli yhteinen kanta on annettu ensimmäisen käsittelyn jälkeen, EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen kappaleen kolmannen luetelmakohdan 
mukaan komissiolla on ainoastaan oikeus antaa parlamentille selvitys kannastaan, ja ottaa 
huomioon, että jos parlamentti sen jälkeen muuttaa yhteistä kantaa, 251 artiklan 2 kohdan 
kolmannen kappaleen c alakohdan mukaan komissiolla on ainoastaan oikeus antaa lausunto, 
joten on selvää, että komissio ei enää ole ehdotustensa "omistaja",

I. toteaa, että perussopimuksissa ei säädetä komission mahdollisuudesta peruuttaa 
lainsäädäntöehdotuksia,

J. toteaa, että lainsäädäntöehdotusten peruuttamista koskevien määräysten puuttuminen ei ole 
estänyt komissiota peruuttamasta lainsäädäntöehdotuksia säännöllisesti,

K. toteaa, että parlamentti, neuvosto ja komissio eivät näytä olevan yksimielisiä siitä, missä määrin 
komissiolla on oikeus peruuttaa lainsäädäntöehdotuksiaan,

L. toteaa, että näistä erimielisyyksistä huolimatta lainsäädäntöehdotusten peruuttaminen on ollut 
komission vakiokäytäntö eikä asiaa ole koskaan viety tuomioistuimeen,

M. toteaa, että parlamentti on itsekin joskus pyytänyt komissiota peruuttamaan ehdotuksia,

N. toteaa, että 26. toukokuuta 2005 tehdyssä parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevassa 
puitesopimuksessa 1 määrätään, että

– kaikissa lainsäädäntömenettelyissä komissio sitoutuu tarkastelemaan huolellisesti kaikkia 
parlamentin lainsäädäntöehdotuksiin hyväksymiä tarkistuksia pyrkien ottamaan ne huomioon 
muutetussa ehdotuksessa (31 kohta),

– kaikissa lainsäädäntömenettelyissä komissio sitoutuu ilmoittamaan parlamentille ja neuvostolle, 
ennen kuin se peruuttaa ehdotuksensa (32 kohta),

– niiden lainsäädäntömenettelyjen osalta, jotka eivät edellytä yhteispäätöstä, komissio sitoutuu 
tarvittaessa peruuttamaan parlamentin hylkäämät lainsäädäntöehdotukset ja selvittämään syyt, 
jos se päättää pitäytyä ehdotuksessaan (33 kohta),

O. katsoo, että kolmen toimielimen yhteisiin suuntaviivoihin perustuva yhteisymmärrys 
peruuttamisesta ja siitä, missä määrin komissio saa muuttaa lainsäädäntöehdotuksia, edistäisi 
lainsäädäntömenettelyjen sujuvaa etenemistä,

1. pitää myönteisenä edellä mainittua komission tiedonantoa ja katsoo, että siinä mainittujen 
ehdotusten pääosan peruuttaminen tai muuttaminen todella auttaa yksinkertaistamaan yhteisön 
lainsäädäntötoimintaa, mutta vaatii, että komission on otettava asianmukaisesti huomioon 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0194, Liite.
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huomautukset, jotka parlamentin puhemies Borrell esitti eräistä ehdotuksista 23. tammikuuta 
2006 päivätyssä kirjeessään;

2. pitää myönteisenä, että komissio ennen lopullisen kantansa hyväksymistä tarkasteli 
ehdotuksiaan vielä kerran parlamentin huomautusten perusteella; panee merkille, että komissio 
on perustellut toimintansa niiden huomautusten osalta, joita se ei ole noudattanut, ja viitannut 
myös mahdollisiin aloitteisiin, joiden avulla parlamentin toiveet voitaisiin täyttää;

3. korostaa, että jatkossa komission olisi tämän tapaisissa menettelyissä kerrottava kunkin 
ehdotuksen peruuttamisen tai muuttamisen täsmälliset syyt eikä se saa turvautua viittamaan 
yleisiin periaatteisiin, joista ei käy selvästi ilmi, miksi komissio katsoo, että jokin ehdotus olisi 
peruutettava tai sitä olisi muutettava;

4. pitää myönteisenä, että komissio ottaa huomioon Lissabonin tavoitteet, ennen kuin se ehdottaa 
lainsäädäntöehdotuksen peruuttamista; pahoittelee näin ollen, että komissio on peruuttanut 
direktiiviehdotuksen eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä, joka kuitenkin on yksi 
Lissabonin strategian keskeisistä osatekijöistä; pitää yllättävänä, että komissio väittää 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen erilaisuuden olevan esteenä yhteisön aloitteille; pyytää tästä 
syystä komissiota tekemään ennen vuoden loppua aloitteen, joka mahdollistaa eurooppalaisen 
keskinäisen yhtiön ja eurooppalaisen yhdistyksen perussäännön laatimisen;

5. pyytää komissiota heti nimittämisensä jälkeen laatimaan luettelon niistä edellisen komission 
tekemistä lainsäädäntöehdotuksista, jotka se aikoo säilyttää, ja toimittamaan luettelon 
parlamentille ja neuvostolle;

6. pyytää komissiota sisällyttämään vuotuiseen lainsäädäntö- ja työohjelmaansa luettelon 
ehdotuksista, jotka se aikoo peruuttaa tai joita se aikoo muuttaa, jotta parlamentti voi ilmaista 
kantansa perussopimuksien mukaisten oikeuksiensa ja edellä mainitussa puitesopimuksessa 
vahvistettujen menettelyjen nojalla;

7. toteaa, että komission mahdollisuutta peruuttaa lainsäädäntöehdotus ei ole mainittu missään 
nykyisissä perussopimuksissa, kun taas mahdollisuus muuttaa lainsäädäntöehdotusta sisältyy 
periaatteeseen, että komissio voi muuttaa ehdotustaan yhteisön säädöksen antamiseen johtavan 
menettelyn aikana EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tunnustaa, 
että periaatetta voidaan soveltaa myös 251 artiklassa tarkoitettuun yhteispäätösmenettelyyn ja 
252 artiklassa tarkoitettuun yhteistoimintamenettelyyn;

8. tunnustaa kuitenkin, että komission selkeästi rajattu mahdollisuus peruuttaa lainsäädäntöehdotus 
sen hyväksymismenettelyn kuluessa

– perustuu komission aloiteoikeuteen lainsäädäntöasioissa ja sisältää loogisena osana 
mahdollisuuden muuttaa lainsäädäntöehdotusta,

– voi auttaa vahvistamaan komission roolia lainsäädäntömenettelyssä ja

– voidaan katsoa myönteiseksi asiaksi, jolla varmistetaan, että yhteisön säädöksen antamiseen 
johtavilla menettelyillä ja toimielinten välisellä vuoropuhelulla edistetään yhteisön etua;
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9. katsoo kuitenkin, että kyseistä mahdollisuutta on tarkasteltava siinä valossa, mitä 
perussopimuksissa säädetään eri toimielinten oikeuksista lainsäädäntömenettelyssä, ja että on 
toimittava toimielinten lojaalin yhteistyön periaatteita noudattaen;

10. korostaa, että peruuttamis- tai muuttamismahdollisuus ei saa muuttaa kunkin toimielimen roolia 
lainsäädäntöprosessissa niin, että toimielinten välinen tasapaino vaarantuu, ja että ehdotusten 
peruuttamismahdollisuus ei tarkoita komission eräänlaisen veto-oikeuden tunnustamista;

11. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksen peruuttamiseen tai muuttamiseen on sovellettava samoja 
yleisiä periaatteita kuin komission lainsäädäntöehdotusten esittämiseen, eli sen on oltava 
yhteisön edun mukaisia ja asianmukaisesti perusteltuja;

12. toteaa, että tuomioistuimella on toimivalta määritellä toimielimille perussopimusten nojalla 
kuuluvien oikeuksien rajat ja katsoo, että komission tekemien lainsäädäntöehdotusten 
peruuttamista tai muuttamista koskevat toimielinten yhteiset suuntaviivat – täydennyksenä 
parlamentin ja komission suhteista tehdyn puitesopimuksen ja paremmasta lainsäädännöstä 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen määräyksiin – ovat myönteinen askel kohti 
yksinkertaisempia lainsäädäntömenettelyjä ja toimielinten tehokkaampaa vuoropuhelua;

13. ehdottaa seuraavia suuntaviivoja komission toimesta tapahtuvasta lainsäädäntöehdotusten 
peruuttamisesta ja muuttamisesta:

a) komissio voi periaatteessa peruuttaa lainsäädäntöehdotuksen tai muuttaa lainsäädäntöehdotusta 
milloin tahansa säädöksen antamiseen johtavan menettelyn aikana, kunnes neuvosto on tehnyt 
ratkaisunsa; tämä tarkoittaa, että yhteispäätösmenettelyissä ja yhteistoimintamenettelyissä 
komissio ei voi tehdä sitä enää neuvoston yhteisen kannan vahvistamisen jälkeen, paitsi jos 
neuvosto on yhteisestä kannasta tekemällään päätöksellä ylittänyt valtuutensa muuttaa 
komission ehdotusta, niin että kyseinen päätös tarkoittaa todellisuudessa neuvoston omaa 
lainsäädäntöaloitetta, jollaisesta ei säädetä perustamissopimuksessa;

b) jos parlamentti on hylännyt lainsäädäntöehdotuksen tai ehdottanut huomattavia muutoksia 
lainsäädäntöehdotukseen tai jos parlamentti on muulla tavoin pyytänyt komissiota peruuttamaan 
lainsäädäntöehdotuksen tai muuttamaan lainsäädäntöehdotusta huomattavasti, komissio ottaa 
tämän kannan harkittavaksi; jos komissio tärkeistä syistä päättää olla noudattamatta parlamentin 
ilmaisemaa kantaa, komissio selvittää nämä syyt parlamentille annettavassa julkilausumassa,

c) jos komissio aikoo omasta aloitteestaan peruuttaa lainsäädäntöehdotuksen tai muuttaa 
lainsäädäntöehdotusta, se ilmoittaa aikeistaan etukäteen parlamentille; ilmoitus on annettava 
hyvissä ajoin, jotta parlamentti voi ottaa kantaa asiaan, ja siihen on sisällytettävä selvitys syistä, 
joiden perusteella komissio katsoo, että jokin tietty ehdotus on peruutettava tai sitä on 
muutettava; komissio ottaa parlamentin kannan asianmukaisesti huomioon; jos komissio 
tärkeistä syistä päättää peruuttaa ehdotuksensa tai muuttaa sitä parlamentin kannan vastaisesti, 
se selvittää nämä syyt parlamentille annettavassa julkilausumassa;

14. korostaa, että se, missä määrin komissio ottaa huomioon parlamentin kannan 
lainsäädäntöehdotusten peruuttamiseen tai muuttamiseen, on olennainen osa poliittista 
luottamusta, joka muodostaa terveen perustan kyseisten kahden toimielimen yhteistyölle;
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15. katsoo, että jos komissio peruuttaa lainsäädäntöehdotuksensa tai muuttaa sitä huomattavasti 
niin, että asia vaikuttaa parlamentin oikeuksiin, kysymys on siirrettävä parlamentin 
asianmukaisten poliittisten elinten käsiteltäväksi; katsoo lisäksi, että jos komissio peruuttaa 
lainsäädäntöehdotuksensa tai muuttaa sitä huomattavasti niin, että asia vaikuttaa 
lainsäädäntövallan käytön kahden osapuolen oikeuksiin, nämä voivat katsoa peruuttamisen 
mitättömäksi ja jatkaa perustamissopimuksen mukaista menettelyä kyseisen säädöksen 
mahdolliseen hyväksymiseen saakka;

16. katsoo, että kun on kyse perustamissopimuksen 138 artiklassa tarkoitetusta 
lainsäädäntöehdotuksesta, komission on ilmoitettava Euroopan työmarkkinaosapuolille, jos se 
aikoo peruuttaa lainsäädäntöehdotuksen tai muuttaa sitä huomattavasti;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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Euroopan parlamentin päätös 22. toukokuuta 2007 yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia 
käytännön menettelytapoja koskevan yhteisen julistuksen antamisesta (2005/2125(ACI)) - Jo 
Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan,

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 1999 antamansa päätöslauselman yhteisestä julistuksesta uuteen 
yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista käytännön menettelytavoista 1,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 8. maaliskuuta 2007 tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon tarkistetun luonnoksen yhteiseksi julistukseksi yhteispäätösmenettelyyn 
sovellettavista käytännön menettelytavoista (jäljempänä 'tarkistettu julistus'),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen liitteessä VI olevan 
XVIII kohdan 4 alakohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6 
0142/2007),

A. katsoo, että yhteispäätösmenettelyn soveltamisalan jatkuva laajentaminen lisää sen merkitystä 
EU:n lainsäädäntöprosessissa ja johtaa parlamentin, neuvoston ja komission välisten suhteiden 
luonteen muuttumiseen,

B. ottaa huomioon, että parlamentti, neuvosto ja komissio ovat pyrkineet lisäämään EU:n 
lainsäädäntöprosessin avoimuutta, koordinointia, tehokkuutta ja demokraattisuutta,

C. katsoo, että vaikka vuonna 1999 tehty yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön 
menettelytapoja koskeva yhteinen julistus on osoittautunut hyödylliseksi, sen soveltamisessa 
ajan myötä tapahtunut käytännön kehitys on osoittanut, että sitä on tarpeen muuttaa,

D. katsoo, että Euroopan unionin toistuvat laajentumiset ovat tuoneet mukanaan sekä menettelyjen 
yksinkertaistamiseen että resurssien optimointiin vaikuttavia haasteita,

E. katsoo, että tarkistettu julistus vastaa näitä odotuksia ja antaa mahdollisuuden kehittää 
toimielinten välistä yhteistyötä jatkossakin rakentavasti ja joustavasti,

F. katsoo, että toimielinten välisillä sopimuksilla ja puitesopimuksilla on merkittäviä seurauksia, ja 
katsoo, että siksi on tärkeää koota kaikki nykyiset sopimukset yhteen ja julkaista ne parlamentin 
työjärjestyksen liitteenä, jotta voidaan parantaa niiden saatavuutta ja varmistaa avoimuus,

1. vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja tehokkuuden 
periaatteisiin ja katsoo, että on keskityttävä EU:n lainsäädäntöprosessin yksinkertaistamiseen 
siten, että samalla varmistetaan Euroopan unionin oikeusjärjestyksen kunnioittaminen;
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2. on tyytyväinen tarkistettuun julistukseen, jolla parannetaan vuoden 1999 julistuksen rakennetta 
ja sisältöä lisäämällä siihen joukko tärkeitä määräyksiä, jotka saavat julistuksen vastaamaan 
nykyisiä parhaita käytänteitä ja joiden tarkoituksena on kolmen toimielimen välisen yhteistyön 
lujittaminen pyrittäessä parantamaan EU:n lainsäädännön tehokkuutta ja laatua;

3. toivoo, että parlamentti ottaa käyttöön menettelyn, jolla yhdenmukaistetaan parlamentin 
valiokuntien käytäntöjä kolmikantakokouksissa määrittelemällä säännöt, jotka koskevat 
parlamentin valtuuskuntien kokoonpanoa sekä niiden työskentelyyn liittyviä 
luottamuksellisuusvelvoitteita;

4. kannattaa erityisesti seuraavia tarkistettuun julistukseen sisältyviä parannuksia:

a) annetaan uusia määräyksiä, jotka koskevat neuvoston puheenjohtajavaltion edustajien 
osallistumista parlamentin valiokuntakokouksiin sekä neuvoston kantaa koskevien tietojen 
pyytämistä ja jotka yhdessä muodostavat askeleen kohti näiden kahden lainsäätäjäelimen 
välisen vuoropuhelun parantamista,

b) tunnustetaan käytäntö, jonka mukaan toimielinten välillä epävirallisissa neuvotteluissa tehdyt 
sopimukset saatetaan loppuun kirjeenvaihtona,

c) vahvistetaan periaate, jonka mukaan parlamentin ja neuvoston yksiköt tekevät tasavertaisina 
yhteistyötä oikeudellisen ja kielellisen tarkistuksen osalta,

d) sovitaan siitä, että tärkeiden tekstien allekirjoittaminen järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
yhteisessä tilaisuudessa joukkoviestinten läsnä ollessa ja että tehdyn työn myönteisestä 
tuloksesta ilmoitetaan yhteisillä lehdistötiedotteilla ja yhteisissä lehdistötilaisuuksissa;

5. on vakuuttunut siitä, että tarkistettu julistus lisää entisestään yhteispäätösmenettelyssä tehtävän 
lainsäädäntötyön avoimuutta ja vastuullisuutta;

6. hyväksyy tähän päätökseen liitetyn tarkistetun julistuksen ja päättää liittää tarkistetun 
julistuksen työjärjestykseensä; kehottaa julkaisemaan tarkistetun julistuksen Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja sen liitteen neuvostolle ja komissiolle. 
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LIITE

EUROOPAN PARLAMENTTI
NEUVOSTO
KOMISSIO

YHTEISPÄÄTÖSMENETTELYYN SOVELLETTAVIA 
KÄYTÄNNÖN MENETTELYTAPOJA KOSKEVA YHTEINEN 

JULISTUS

(EUROOPAN YHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEN 251 ARTIKLA)

YLEISET PERIAATTEET

1. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, jäljempänä yhdessä 'toimielimet', toteavat, että 
nykyinen käytäntö, joka käsittää neuvoston puheenjohtajavaltion, komission ja Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien puheenjohtajien ja/tai esittelijöiden välisiä sekä 
sovittelukomitean puheenjohtajien välisiä keskusteluyhteyksiä, on osoittautunut hyväksi.

2. Toimielimet vahvistavat, että tätä käytäntöä, jota on kehitetty kaikissa yhteispäätösmenettelyn 
vaiheissa, on edelleen rohkaistava. Toimielimet sitoutuvat tarkastelemaan työskentelymenetelmiään 
käyttääkseen entistä tehokkaammin hyväksi kaikkia yhteispäätösmenettelyn tarjoamia 
mahdollisuuksia EY:n perustamissopimuksen mukaisesti

3. Tällä yhteisellä julistuksella selvennetään näitä työskentelymenetelmiä ja niihin sovellettavia 
käytännön järjestelyjä. Sillä täydennetään toimielinten välistä sopimusta paremmasta 
lainsäädännöstä 1 ja erityisesti sen yhteispäätösmenettelyyn liittyviä määräyksiä. Toimielimet 
sitoutuvat täysin noudattamaan näitä sitoumuksia avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta 
koskevien periaatteiden mukaisesti. Tältä osin toimielinten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
ehdotusten yksinkertaistamiseen noudattaen samalla kuitenkin yhteisön säännöstöä..

4. Toimielimet toimivat vilpittömässä yhteistyössä menettelyn aikana lähentääkseen 
mahdollisimman paljon kantojaan ja edistääkseen siten mahdollisuuksien mukaan kyseisen 
säädöksen hyväksymistä menettelyn varhaisessa vaiheessa.

5. Tässä tarkoituksessa ne tekevät yhteistyötä asianmukaisten toimielinten välisten yhteyksien 
avulla seuratakseen yhteispäätösmenettelyn kaikissa vaiheissa työn edistymistä ja selvittääkseen, 
missä määrin lähentymistä on tapahtunut.
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6. Toimielimet sitoutuvat omia työjärjestyksiään noudattaen vaihtamaan säännöllisesti tietoja 
yhteispäätösmenettelyssä käsiteltävien asioiden edistymisestä. Ne huolehtivat siitä, että niiden 
työskentelyaikataulut sovitetaan mahdollisuuksien mukaan yhteen, jotta menettely voidaan suorittaa 
johdonmukaisella ja yhdenmukaisuuteen pyrkivällä tavalla. Sen vuoksi ne pyrkivät laatimaan 
kullekin lainsäädäntöehdotukselle alustavan aikataulun kyseisen ehdotuksen lopulliseen 
hyväksymiseen johtavista eri vaiheista, kunnioittaen samalla täysipainoisesti 
päätöksentekomenettelyn poliittista luonnetta.

7. Toimielimet tekevät yhteistyötä yhteispäätösmenettelyn aikana usein kolmikantakokousten 
puitteissa. Kolmikantajärjestely on osoittautunut tehokkaaksi ja joustavaksi, koska se lisää 
huomattavasti mahdollisuuksia päästä sopimukseen ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä sekä 
helpottaa sovittelukomitean työn valmistelua.

8. Nämä kolmikantakokoukset järjestetään yleensä epävirallisina. Niitä voidaan pitää menettelyn 
kaikissa vaiheissa ja edustuksen eri tasoilla odotetun keskustelun luonteesta riippuen. Kukin 
toimielin nimeää työjärjestyksensä mukaisesti omat osallistujansa kuhunkin kokoukseen, 
määrittelee valtuutuksensa neuvotteluille ja tiedottaa muille toimielimille kokousjärjestelyistä 
hyvissä ajoin.

9. Ehdotukset kompromissiteksteiksi, joista on tarkoitus keskustella tulevassa kokouksessa, 
toimitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen kaikille osallistujille. Avoimuuden lisäämiseksi 
kolmikantakokouksista, jotka pidetään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ilmoitetaan 
julkisuuteen, jos se on käytännön kannalta mahdollista.

10. Neuvoston puheenjohtajavaltio pyrkii osallistumaan parlamentin valiokuntien kokouksiin. Se 
tarkastelee tapauskohtaisesti pyynnöt, joissa sitä pyydetään antamaan tietoja neuvoston kannasta.

ENSIMMÄINEN KÄSITTELY

11. Toimielimet toimivat vilpittömässä yhteistyössä lähentääkseen mahdollisimman paljon 
kantojaan, jotta säädös voidaan aina kuin se on mahdollista hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä.

Sopimukseen pääsy Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä

12. Työskentelyn helpottamiseksi ensimmäisessä käsittelyssä luodaan asianmukaiset yhteydet.

13. Komissio helpottaa tällaisia yhteyksiä  ja käyttää  aloiteoikeuttaan rakentavasti pyrkien 
Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen lähentymiseen ottaen asianmukaisesti huomioon 
toimielinten välisen tasapainon ja noudattaen sille perustamissopimuksessa annettua tehtävää.

14. Jos sopimukseen päästään kolmikantakokousten epävirallisissa neuvotteluissa, pysyvien 
edustajien komitean (Coreper) puheenjohtaja välittää parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä sopimuksen asiasisällön yksityiskohdat komission ehdotukseen 
esitettyinä tarkistuksina. Kirjeessä ilmoitetaan neuvoston halukkuus hyväksyä neuvottelujen tulos, 
jonka oikeudellinen ja kielellinen tarkistus tehdään  myöhemmin, mikäli se vahvistetaan 
täysistunnon äänestyksessä. Kirjeestä toimitetaan jäljennös komissiolle.
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15. Jos asiasta sopiminen ensimmäisessä käsittelyssä näyttää tässä yhteydessä varmalta, olisi 
aikomuksesta päästä sopimukseen ilmoitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Sopimukseen pääsy yhteisestä kannasta

16. Jos sopimukseen ei ole päästy Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä, yhteydenpitoa 
voidaan jatkaa sopimukseen pääsemiseksi yhteisestä kannasta.

17. Komissio helpottaa  tällaisia yhteyksiä ja käyttää aloiteoikeuttaan rakentavasti pyrkien 
Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen lähentymiseen ottaen asianmukaisesti huomioon 
toimielinten välisen tasapainon ja noudattaen sille perustamissopimuksessa annettua tehtävää.

18. Jos sopimukseen päästään tässä vaiheessa, parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja ilmoittaa Coreperin puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä täysistunnolle antamastaan 
suosituksesta hyväksyä ilman tarkistuksia neuvoston yhteinen kanta, mikäli neuvosto vahvistaa sen. 
Yhteisen kannan oikeudellinen ja kielellinen tarkistus tehdään myöhemmin. Kirjeestä toimitetaan 
jäljennös komissiolle.

TOINEN KÄSITTELY

19. Neuvosto esittää perusteluissaan mahdollisimman selvästi perusteet, jotka ovat johtaneet 
neuvoston yhteisen kannan vahvistamiseen. Toisessa käsittelyssään Euroopan parlamentti ottaa 
nämä perusteet ja komission kannan mahdollisimman tarkasti huomioon.

20. Neuvosto pyrkii ennen yhteisen kannan toimittamista sopimaan Euroopan parlamenttia ja 
komissiota kuullen sen toimittamisajankohdasta varmistaakseen lainsäädäntömenettelyn 
mahdollisimman suuren tehokkuuden toisessa käsittelyssä

Sopimukseen pääsy Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä

21. Asianmukaisia yhteyksiä jatketaan niin pian kuin neuvoston yhteinen kanta on toimitettu 
Euroopan parlamentille, jotta kunkin toimielimen kanta tulisi paremmin ymmärretyksi ja 
lainsäädäntömenettely saataisiin mahdollisimman nopeasti päätökseen.

22. Komissio helpottaa tällaisia yhteyksiä ja antaa lausuntonsa pyrkien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston kantojen lähentymiseen ottaen asianmukaisesti huomioon toimielinten välisen tasapainon 
ja noudattaen sille perustamissopimuksessa annettua tehtävää.

23. Jos sopimukseen päästään kolmikantakokousten epävirallisissa neuvotteluissa, Coreperin 
puheenjohtaja toimittaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle 
osoitetulla kirjeellä sopimuksen asiasisällön yksityiskohdat neuvoston yhteiseen kantaan esitettyinä 
tarkistuksina. Kirjeessä ilmoitetaan neuvoston halukkuus hyväksyä neuvottelujen tulos, jonka 
oikeudellinen ja kielellinen tarkistus tehdään myöhemmin, mikäli se vahvistetaan täysistunnon 
äänestyksessä. Kirjeestä toimitetaan jäljennös komissiolle.

SOVITTELU
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24. Jos käy ilmi, että neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä 
ehdottamia tarkistuksia, järjestetään ensimmäinen kolmikantakokous, kun neuvosto on valmis 
esittämään kantansa. Kukin toimielin määrää työjärjestyksensä mukaisesti omat osallistujansa 
kuhunkin kokoukseen ja määrittelee neuvotteluvaltuutuksensa. Komissio ilmoittaa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa molemmille valtuuskunnille aikomuksistaan sen lausunnon osalta, jonka se 
antaa Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä esittämistä tarkistuksista .

25. Kolmikantakokouksia järjestetään koko sovittelumenettelyn ajan, ja niiden tarkoituksena on 
selvittää jäljellä olevia kysymyksiä ja pohjustaa sopimukseen pääsyä sovittelukomiteassa. 
Kolmikantakokousten tuloksista keskustellaan ja ne voidaan hyväksyä kummankin toimielimen 
kokouksissa.

26. Neuvoston puheenjohtaja kutsuu sovittelukomitean koolle yhteisymmärryksessä Euroopan 
parlamentin puhemiehen kanssa ja ottaen perustamissopimuksen määräykset asianmukaisesti 
huomioon.

27. Komissio osallistuu sovittelukomitean työhön ja tekee tarpeelliset aloitteet edistääkseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen lähentymistä. Tällaisia aloitteita voivat olla 
esimerkiksi ehdotukset kompromissiteksteiksi, joissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston kannat; komissio noudattaa asianmukaisesti sille perustamissopimuksessa annettua 
tehtävää.

28. Euroopan parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja toimivat yhdessä sovittelukomitean 
puheenjohtajina. Puheenjohtajat toimivat vuorotellen puheenjohtajina sovittelukomitean 
kokouksissa.

29. Sovittelukomitean puheenjohtajat vahvistavat yhdessä sovittelukomitean kokousten ajankohdat 
ja esityslistat, jotta sovittelukomitean toiminta olisi tehokasta koko sovittelumenettelyn ajan. 
Komissiota kuullaan suunniteltujen ajankohtien johdosta. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
varaavat sovittelukomitean työlle alustavasti asianmukaiset ajankohdat ja ilmoittavat ne 
komissiolle. 

30. Sovittelukomitean puheenjohtajat voivat ottaa sovittelukomitean yksittäisen kokouksen 
esityslistalle useita asioita. Pääaiheiden ("B-kohdat") eli asioiden, joista ei ole vielä päästy 
sopimukseen, ohella kokouksissa voidaan aloittaa/päättää sovittelumenettelyjä muista aiheista ("A-
kohdat") ilman keskustelua.

31. Euroopan parlamentti ja neuvosto noudattavat määräaikoja koskevia perustamissopimuksen 
määräyksiä ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioon aikataulujen asettamat 
vaatimukset, erityisesti ne, jotka aiheutuvat kausista, joina toimielinten toiminta on keskeytyksissä, 
sekä Euroopan parlamentin vaaleista. Ajan, jolloin toiminta on keskeytyksissä, on kaikissa 
tapauksissa oltava mahdollisimman lyhyt.

32. Sovittelukomitea kokoontuu vuorotellen Euroopan parlamentin ja neuvoston tiloissa jakaakseen 
tasapuolisesti toimitilat sekä myös tulkkauspalvelut.

33. Sovittelukomitealla on oltava käytössään komission ehdotus, neuvoston yhteinen kanta, 
viimeksi mainittua koskeva komission lausunto, Euroopan parlamentin esittämät tarkistukset, 
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komission lausunto tarkistuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston valtuuskuntien yhteinen 
työasiakirja. Työasiakirjan tarkoituksena on auttaa sen käyttäjiä tunnistamaan käsiteltävät asiat 
helposti ja viittaamaan niihin tehokkaasti. Komissio antaa lausuntonsa pääsääntöisesti kolmen 
viikon kuluessa Euroopan parlamentin äänestystuloksen virallisesta vastaanottamisesta ja 
viimeistään ennen sovittelukomitean työn alkamista.

34. Sovittelukomitean puheenjohtajat voivat antaa tekstejä sovittelukomitean hyväksyttäväksi.

35. Sopimukseen pääseminen yhteisestä tekstistä todetaan sovittelukomitean kokouksessa tai 
kokouksen jälkeen puheenjohtajien kirjeenvaihtona. Kirjeistä toimitetaan jäljennös komissiolle.

36. Jos sovittelukomitea pääsee sopimukseen yhteisestä tekstistä, se annetaan oikeudellisen ja
kielellisen viimeistelyn jälkeen komitean puheenjohtajien hyväksyttäväksi. Poikkeustapauksissa 
ehdotus yhteiseksi tekstiksi voidaan määräaikojen noudattamiseksi kuitenkin antaa suoraan 
puheenjohtajien hyväksyttäväksi.

37. Sovittelukomitean puheenjohtajat toimittavat hyväksytyn yhteisen tekstin Euroopan parlamentin 
puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajalle yhteisesti allekirjoittamallaan kirjeellä. Jos 
sovittelukomitea ei pääse sopimukseen yhteisestä tekstistä, puheenjohtajat ilmoittavat asiasta 
Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajalle yhteisesti allekirjoittamallaan 
kirjeellä. Nämä kirjeet muodostavat pöytäkirjan. Kirjeistä toimitetaan jäljennös komissiolle 
tiedoksi. Sovittelumenettelyn aikana käytetyt työasiakirjat ovat saatavilla kunkin toimielimen 
kirjaamossa heti menettelyn päätyttyä.

38. Euroopan parlamentin pääsihteeristö ja neuvoston pääsihteeristö toimivat yhdessä 
sovittelukomitean sihteeristönä yhteistyössä komission pääsihteeristön kanssa.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

39. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto katsoo, että on ehdottoman välttämätöntä pidentää 
perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettuja määräaikoja, se ilmoittaa asiasta toisen 
toimielimen puhemiehelle tai puheenjohtajalle ja komissiolle.

40. Jos sopimukseen päästään ensimmäisessä tai toisessa käsittelyssä taikka sovittelun aikana, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston juristi-lingvistiyksiköt huolehtivat sovitun tekstin viimeistelystä 
tiiviissä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä.

41. Sovittuja tekstejä ei saa muuttaa ilman, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat siitä 
nimenomaisesti sopineet asianmukaisella tasolla.

42. Viimeistely tehdään ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston omat menettelyt 
erityisesti sisäisten menettelyjen päättämiselle asetettujen määräaikojen osalta. Toimielimet 
sitoutuvat siihen, etteivät ne käytä säädösten oikeudelliselle ja kielelliselle viimeistelylle määrättyä 
aikarajaa aloittaakseen uudelleen keskustelut asiasisältöä koskevista  kysymyksistä.

43. Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat näiden toimielinten yhteisesti valmistelemien tekstien 
yhteisestä esittelystä.
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44. Toimielimet sitoutuvat mahdollisuuksien mukaan käyttämään keskenään hyväksymiään 
vakiolausekkeita, jotka sisällytetään yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyihin säädöksiin erityisesti 
sellaisten säännösten osalta, jotka koskevat täytäntöönpanovallan käyttöä komitologiapäätöksen 1

mukaisesti, voimaantuloa, saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja säädösten soveltamista 
sekä komission aloiteoikeuden kunnioittamista.

45. Toimielimet pyrkivät järjestämään yhteisen lehdistötilaisuuden ilmoittaakseen 
lainsäädäntömenettelyn myönteisestä loppuunsaattamisesta ensimmäisessä tai toisessa käsittelyssä 
taikka sovittelun aikana. Ne pyrkivät myös toimittamaan yhteiset lehdistötiedotteet.

46. Kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet säädöksen yhteispäätösmenettelyssä, 
teksti toimitetaan allekirjoitettavaksi Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston 
puheenjohtajalle sekä myös näiden toimielinten pääsihteereille.

47. Euroopan parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja saavat allekirjoitettavan tekstin 
omalla kielellään, ja, mikäli mahdollista, he allekirjoittavat tekstin yhteisessä tilaisuudessa, joka 
järjestetään kuukausittain, jotta tärkeät säädökset voidaan allekirjoittaa joukkoviestinten läsnä 
ollessa.

48. Yhteisesti allekirjoitettu teksti toimitetaan julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Säädös julkaistaan yleensä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ovat sen hyväksyneet.

49. Jos jokin toimielimistä havaitsee tekstissä (tai jossakin sen kielitoisinnossa)  kirjoitusvirheen tai 
ilmeisen virheen, se ilmoittaa asiasta välittömästi toisille toimielimille. Jos virhe koskee säädöstä, 
jota Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole vielä hyväksynyt, näiden toimielinten juristi-
lingvistiyksiköt laativat tiiviissä yhteistyössä tarvittavan oikaisun. Jos virhe koskee säädöstä, jonka 
jompikumpi toimielin tai molemmat toimielimet ovat jo hyväksyneet tai joka mahdollisesti on jo 
julkaistu, Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät yhteisestä sopimuksesta kummankin 
toimielimen menettelyjen mukaisesti laaditun oikaisun.

                                               
1 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä 

täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23), päätös sellaisena kuin se on 
muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 27.7.2006, s. 11).
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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. heinkäkuuta 2006 muutetusta 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta (2002/0298(CNS)) -
Richard Corbettin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 202 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen I-36 artiklan 1,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (10126/1/2006)2,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2002)0719)3 ja muutetun ehdotuksen 
(KOM(2004)0324)4,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 2. syyskuuta 2003 esittämän kannan 5,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 202 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C6-0190/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 55 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6 
0236/2006),

1. hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi;

2. pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa harkitsemaan, onko työjärjestystä ja etenkin sen 81 artiklaa 
asianmukaista muuttaa, jotta parlamentti voisi käyttää uuden lainsäädäntömenettelyn mukaisia 
oikeuksiaan tarkasti ja parhaiden edellytysten mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EUVL C 310, 16.12.2004, s. 1.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
4 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
5 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 82.
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Euroopan parlamentin päätös 6. heinäkuuta 2006 toimielinten sopimuksen tekemisestä 
yhteisenä lausumana, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
muuttamisesta (uusi sääntelymenettely, johon liittyy valvonta) (2006/2152(ACI)) - Richard 
Corbettin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 202 artiklan,

– ottaa huomioon neuvoston päätöksen 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, 
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 1,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi päätöksen 1999/468/EY 
muuttamisesta (KOM(2002)0719)2,

– ottaa huomioon komission entisen puheenjohtajan Prodin julkilausuman Euroopan parlamentille 
5. helmikuuta 2002 (nk. Prodin julkilausuma ),

– ottaa huomioon 2. syyskuuta 2003 esittämänsä kannan 3,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2002 antamansa päätöslauselman lainsäädännön 
täytäntöönpanosta rahoituspalvelujen alalla 4;

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2004)0324)5,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (10126/1/2006 – C6-0190/2006)6,

– ottaa huomioon yhteisen lausumaluonnoksen (10125/2006 – C6-0208/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6 
0237/2006), ottaa huomioon, että

A.   neuvosto ja komissio sopivat viime syksynä käynnistävänsä neuvottelut komiteamenettelyjen 
mahdollisesta uudistamisesta komission muutetun ehdotuksen perusteella,

B.   puheenjohtajakokous päätti 10. marraskuuta 2005 käynnistää neuvoston ja komission kanssa 
keskustelun komiteamenettelyistä, ja se antoi valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtajalle ja asiasta vastaavan valiokunnan esittelijälle asiaa koskevat valtuudet, jotka 
uusittiin 19. tammikuuta 2006,

                                               
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 82.
4 EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 115.
5 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
6 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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C.   nämä keskustelut johtivat uutta menettelyä koskevaan luonnokseen sekä lausumaluonnoksiin, 
jotka koskevat menettelystä tehtävää päätöstä,

D.   päätöksellä sisällytetään vuoden 1999 komiteapäätökseen uusi menettely, joka tunnetaan 
"sääntelymenettelynä, johon liittyy valvonta", ja se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäläiset oikeudet valvoa lainsäädäntötyyppisiä toimia, joilla pannaan täytäntöön 
yhteispäätösmenettelyllä hyväksytty perussäädös, ja oikeudet hylätä kyseiset toimet,

E.   hallitusten ja valtioiden päämiesten allekirjoittama sopimus Euroopan perustuslaista antaa 
parlamentille säädösvallan siirron peruuttamista koskevan oikeuden (I-36 artikla). Lopullinen 
kompromissiteksti uudesta sääntelymenettelystä, johon liittyy valvonta, ei anna parlamentille 
tätä oikeutta. Tästä syystä parlamentin tärkeimpänä vaatimuksena on edelleen säädösvallan 
siirron peruuttamista koskevan oikeuden saaminen, sillä perustuslakia koskevalla sopimuksella 
tätä ei pystytty saamaan,

F.   päätökseen liitetään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma, 
neuvoston pöytäkirjoihin kirjattava komission lausuma sekä muut komission lausumat, jotka 
koskevat uuden menettelyn täytäntöönpanoa ja soveltamista,

G.   nämä lausumat heijastavat kolmen toimielimen neuvotteluissa esille ottamia merkittäviä 
näkökohtia, joita ilman uudesta menettelystä ei olisi päästy kompromissiin eikä sen käytännön 
vaikutuksia olisi kyetty varmistamaan,

1.   hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen tekemisen päätökseen liitettävänä yhteisenä lausumana;

2.  2 ottaa huomioon komission yhteisen lausuman yhteydessä antaman lausuman, jossa se ilmoittaa 
toteuttavansa avoimuutta koskevia toimia;

3.   ottaa huomioon komission lausumat, jotka koskevat kielellisiä järjestelyjä ja valvontajakson 
käynnistymisajankohtaa sekä vastaavalla tavalla tehtyjen, voimassa olevien säädösten 
mukauttamista;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle..
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Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma

1. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tyytyväisiä menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston 
päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta lähiaikoina tehtävään neuvoston päätökseen1. Uuden 
menettelyn, joka on nimetty "sääntelymenettelyksi, johon liittyy valvonta", lisääminen 
vuoden 1999 päätökseen tekee lainsäätäjälle mahdolliseksi valvoa yhteispäätösmenettelyssä 
annettujen säädösten täytäntöönpanoon liittyvien lainsäädäntötyyppisten toimenpiteiden 
hyväksymistä.

2. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio korostavat, että tämä päätös on nykyisen 
perustamissopimuksen puitteissa horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu 
yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin 
Euroopan parlamentin pyyntöihin.

3. Rajoittamatta lainsäädäntövallan käyttäjien etuoikeuksia Euroopan parlamentti ja neuvosto 
toteavat, että hyvän lainsäädännön periaatteet edellyttävät, että komissiolle siirretään 
täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Silloin kun on tehtävä mukautus tietyn 
määräajan kuluessa, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio katsovat kuitenkin, että 
lauseke, jossa komissiota pyydetään tekemään ehdotus täytäntöönpanovallan siirtoa 
koskevien säännösten tarkistamisesta tai kumoamisesta, voisi vahvistaa lainsäädäntövallan 
käyttäjän harjoittamaa valvontaa.

4. Tätä uutta menettelyä sovelletaan sen voimaantulosta alkaen lainsäädäntötyyppisiin 
toimenpiteisiin, joista säädetään yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettavissa 
säädöksissä, mukaan lukien toimenpiteet, joista säädetään rahoituspalvelujen alalla 
vastaisuudessa annettavissa säädöksissä (ns. Lamfalussy-säädökset). Jotta menettelyä 
voitaisiin sitä vastoin soveltaa jo voimassa oleviin yhteispäätösmenettelyssä annettuihin 
säädöksiin, kyseisiä säädöksiä on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen, 
jotta päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa tarkoitettu sääntelymenettely voidaan korvata 
sääntelymenettelyllä, johon liittyy valvonta, aina kun on kyse kyseisen artiklan 
soveltamisalaan kuuluvista toimenpiteistä.

5. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio katsovat, että seuraavat säädökset olisi 
mukautettava pikaisesti:

a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä (ei vielä julkaistu EUVL:ssä)

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY, annettu 14 päivänä 
kesäkuuta 2006, sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY 
uudelleenlaatimisesta (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY, annettu 14 päivänä 
kesäkuuta 2006, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 

                                               
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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päivänä maaliskuuta 2000 annetun direktiivin 2000/12/EY uudelleenlaatimisesta (ei 
vielä julkaistu virallisessa lehdessä) 

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä 
neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87)

e) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä 
maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön 
säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1)

f) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä 
lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15)

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 päivänä 
heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY 
muuttamisesta (EUVL L 191, 22.07.2005, s. 29)

h) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/1/EY, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 
92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 
2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan 
komiteajärjestelmän uudistamiseksi (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9)

i) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä 
helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä 
elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 
91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1)

j) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä 
joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien 
avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38)

k) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä 
huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1)

l) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä 
marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64)

m) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 
18.10.2003, s. 1)
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n) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä 
kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja 
valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10)

o) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY, annettu 28 päivänä 
tammikuuta 2003, sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) (EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16)

p) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 37, 13.2.2003, s. 
24)

q) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa (EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19)

r) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten 
ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 
79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta 
(EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1)

s) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä 
heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 
243, 11.9.2002, s. 1)

t) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY, annettu 21 päivänä 
tammikuuta 2002, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen 
tarjousesitteiden sääntelemiseksi (EYVL L 41, 13.2.2002, s. 20)

u) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä 
marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
(EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67)

v) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä 
maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta 
levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 
(EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1)

w) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1)

x) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä 
syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34)

y) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 
24.4.1998, s. 1))

Komissio on ilmoittanut, että se tekee tätä varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
mahdollisimman pian edellä tarkoitettujen säädösten muutosehdotuksia, jotta 
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sääntelymenettely, johon liittyy valvonta, voidaan ottaa niissä käyttöön ja voidaan kumota 
tämän johdosta näissä säädöksissä mahdollisesti olevat säännökset, joissa säädetään 
täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista. Euroopan parlamentti 
ja neuvosto huolehtivat siitä, että kyseiset ehdotukset tehdään mahdollisimman pian.

6. Paremmasta lainsäädännöstä 16. joulukuuta 2003 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1

mukaisesti Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio palauttavat mieliin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden merkittävän osuuden lainsäädännössä. Lisäksi ne katsovat, 
että yhteisön lainsäädännön valmistelun laatua koskevista yhteisistä suuntaviivoista 22. 
joulukuuta 1998 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen2 yleisiä periaatteita olisi joka 
tapauksessa sovellettava sellaisiin yleisiin toimenpiteisiin, jotka hyväksytään noudattaen 
uutta sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta..

                                               
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 EYVL C 73, 17.3.1999, s. 1.
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Euroopan parlamentin päätös 8. toukokuuta 2008 Euroopan parlamentin ja komission välisen 
sopimuksen tekemisestä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 
2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (2008/2002(ACI)) - Monica 
Frassonin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 27 päivänä maaliskuuta 2008 päivätyn kirjeen, jolla välitettiin 12 
päivänä joulukuuta 2007 hyväksytty toimielinten välinen sopimus puheenjohtajakokouksen 
hyväksymässä muodossa,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 202 artiklan,

– ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn 
päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2006/512/EY1,

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan parlamentin ja komission väliseksi sopimukseksi 
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston 
päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (jäljempänä 'sopimus'),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 120 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6 
0107/2008),

A. katsoo, että komissio on valitettavasti laiminlyönyt noudattaa tiettyjä määräyksiä, jotka 
sisältyvät menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä tehtyyn Euroopan parlamentin ja komission väliseen sopimukseen2 ("vuoden 2000 
sopimus"), kuten määräys, jonka mukaan parlamentille "toimitetaan samaan aikaan ja samoin 
ehdoin kuin komiteoiden jäsenille" kaikki komiteamenettelyasiakirjat, koska nämä asiakirjat 
lähetetään miltei aina liian myöhään eikä ainakaan samanaikaisesti kuin komitean jäsenille,

B. katsoo, että neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
olivat ja ovat edelleen uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä lukuun ottamatta erittäin 
epätyydyttäviä, mikä johtuu muun muassa komiteatietokannan toimintatavasta; ottaa huomioon, 
että asiakirjat lähetetään usein katkelmina ja kappaleina selittämättä niiden asemaa ja joskus 
harhaanjohtavasti otsikoituna, esim. toimenpide-ehdotuksia, joista ei ole vielä äänestetty 
komiteassa, lähetetään otsikoituina "valvontaoikeus", kun ne pitäisi lähettää otsikoituna 
"tiedonsaantioikeus", mikä aiheuttaa epäselvyyttä siitä, mitä määräaikoja sovelletaan,

                                               
1 EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.
2 EYVL L 256, 10.10.2000, s. 19.
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C. katsoo, että tämä ongelma vähentää käytännössä edelleen parlamentin jo ennestään hyvin 
rajoitettua mahdollisuutta komiteamenettelyssä käsiteltävien asioiden valvontaan,

D. ottaa huomioon, että komissio on nyt sitoutunut perustamaan sähköisen rekisterin, joka sisältää 
kaikki parlamentille välitetyt asiakirjat ja johon parlamentilla on suora pääsy ja joka 
mahdollistaa samaan menettelyyn kuuluvien asiakirjojen selkeän yksilöinnin ja osoittaa 
menettelyn vaiheen ja aikataulun ja jossa erotetaan selkeästi toisistaan parlamentin 
vastaanottamat toimenpide-ehdotukset ja komitean lausunnon jälkeen lähetetty lopullinen 
ehdotus sekä yksilöidään selkeästi kaikki muutokset verrattuna parlamentille jo toimitettuihin 
asiakirjoihin,

E. katsoo, että sopimus on käytännössä erittäin merkittävä paitsi uuden, valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn niin myös kaikkien komiteamenettelyjen kannalta; ottaa huomioon, että 
sopimus saattaa tulevaisuudessa muodostua ennakkotapaukseksi vastaavanlaisia tavoitteita 
varten tehtäville toimielinten välisille sopimuksille,

F. ottaa huomioon, että sopimusta sovelletaan lyhyen siirtymävaiheen aikana, mutta tämän 
siirtymävaiheen aikana saadut kokemukset voivat osoittautua erittäin opettavaisiksi; ottaa 
huomioon, että sen tarkoituksena on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen varmistaa, 
että kaikki kolmen toimielimen väliset komiteamenettelyt toimivat moitteettomasti,

1. korostaa, että silloin kun valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä on noudatettava, se on 
kaikkia kolmea toimielintä sitova eikä siitä voida käydä kauppaa tai neuvotella; kehottaa 
neuvostoa, komissiota ja kaikkia parlamentin valiokuntia ottamaan tämän seikan 
asianmukaisesti huomioon kaikissa lainsäädäntömenettelyissä;

2. muistuttaa, että valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä on noudatettava, kun on kyse 
laajakantoisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 
artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, 
myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä 
osia;

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota siinä tapauksessa, että kyseessä ovat "harmaat" alueet, joilla 
voi olla epäselvää, olisiko sovellettava uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä vai muuta 
komiteamenettelyä, soveltamaan uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä;

4. korostaa, että uuden valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn ainoana tarkoituksena on 
vahvistaa parlamentin valvontaoikeuksia ja että se ei millään tavalla muuta komissiolle siirretyn 
täytäntöönpanovallan laajuutta;

5. katsoo, että sopimus vie oikeaan suuntaan parlamentin oikeuksia ja valtuuksia suhteessa 
siirrettyyn lainsäädäntövaltaan;

6. pitää tervetulleena sitä, että sopimuksessa määritellään täsmällisemmin komission velvoite antaa 
parlamentille tietoja päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti määräämällä, että 
parlamentille on tiedotettava komiteoiden toiminnasta "sellaisten yksityiskohtaisten sääntöjen 
mukaisesti, jotka takaavat tietojen välittämisjärjestelmän avoimuuden sekä toimitettujen tietojen 
ja menettelyn eri vaiheiden yksilöimisen";
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7. odottaa, että komissio noudattaa täysin sopimuksen kaikkia määräyksiä, mitä ei valitettavasti 
tapahtunut vuoden 2000 sopimuksen aikana;

8. vaatii pitämään aina korkeat laatuvaatimukset täyttävää pöytäkirjaa, joka sisältää 
läsnäololuettelot, joista käyvät ilmi vähintään kokoukseen osallistujien nimet, heidän asemansa 
ja sähköpostiosoitteensa;

9. toteaa, että uuden rekisterin tehokas toiminta on sopimuksen täyden ja tyydyttävän 
täytäntöönpanon kannalta ratkaiseva tekijä, ja odottaa siksi innokkaasti sen toteuttamista 
käytännössä; suosittelee, että parlamentti ja komissio tarkastelevat asiaa uudelleen uuden 
rekisterin siirtymäkauden jälkeen ja korjaavat kaikki mahdollisesti ilmenneet käytännön 
ongelmat ja viat; suosittelee, että alkuvaiheessa parlamentti hankkii asianomaisilta tahoilta 
tietoa rekisterin toiminnasta;

10. pitää erityisen tervetulleena uusia määräyksiä, joiden mukaan rekisterissä on selvästi yksilöitävä 
vastaanotettujen komitea-asiakirjojen luonne, mahdolliset yhteydet jo lähetettyihin asiakirjoihin 
ja niihin mahdollisesti tehdyt muutokset;

11. kehottaa komissiota tässä yhteydessä muuttamaan sisäisiä menettelyjään sen varmistamiseksi, 
että erotetaan toisistaan yhtäältä toimenpide-ehdotukset, jotka on lähetettävä parlamentille 
tiedonsaantioikeuden mukaisesti samanaikaisesti kuin kyseiselle komitealle, ja toisaalta 
toimenpide-ehdotukset, jotka on lähetettävä parlamentille, jotta se voi käyttää 
valvontaoikeuttaan;

12. pitää tervetulleena, että otetaan käyttöön "varhaisvaroitusjärjestelmä", jolla parlamentille 
ilmoitetaan heti kun on ilmeistä, että komitealle esitetään kiireellisiä ehdotuksia 
täytäntöönpanotoimenpiteiksi, mutta vaatii, että tätä ei saa käyttää ei-kiireellisten asioiden 
muuttamiseen kiireellisiksi, koska lyhennettyjä määräaikoja saadaan soveltaa vain 
asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa;

13. toteaa, että jotta parlamentti voi käyttää valvontaoikeuttaan riittävien tietojen pohjalta, sille on 
säännöllisesti toimitettava kaikki tausta-aineisto, jossa selitetään, miksi komissio esittää tiettyjä 
toimenpiteitä; pitää tervetulleena komission valmiutta avustaa parlamenttia, jotta saavutetaan 
täysi yhteistyö erityisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä käsiteltäessä, ja kehottaa siksi komissiota 
esittämään parlamentille pyynnöstä kaikki toimenpide-ehdotukseen liittyvät tausta-asiakirjat;

14. ei yhdy komission näkemykseen, jonka mukaan parlamentille toimitetut ehdotukset 
täytäntöönpanotoimenpiteiksi ovat luottamuksellisia komiteassa tapahtuvaan äänestykseen asti, 
ja pitää kiinni oikeudestaan kuulla ketä tahansa haluamaansa tahoa toimenpide-ehdotuksista; 
kehottaa komissiota tarkistamaan näkemystään ja julkistamaan kaikki toimenpide-ehdotukset 
heti niiden virallisen esittämisen jälkeen;

15. hyväksyy sopimuksen tekemisen ja odottaa, että se pannaan hyväksymisen jälkeen viipymättä 
täysin täytäntöön;

16. päättää liittää sopimuksen työjärjestykseensä korvaamaan sen liitteen XII;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja sen liitteen tiedoksi neuvostolle ja 
komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.
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LIITE
EUROOPAN PARLAMENTTI

KOMISSIO

EUROOPAN PARLAMENTIN JA KOMISSION VÄLINEN SOPIMUS

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 
1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista 

yksityiskohtaisista säännöistä

Tiedottaminen Euroopan parlamentille

1. Päätöksen 1999/468/EY1, 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille säännöllisesti komiteoiden2 työstä sellaisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 
jotka takaavat tietojen välittämisjärjestelmän avoimuuden sekä toimitettujen tietojen ja menettelyn 
eri vaiheiden yksilöimisen. Tätä varten sille toimitetaan samaan aikaan ja samoin edellytyksin kuin 
komiteoiden jäsenille komiteoiden kokousten esityslistaluonnokset, näille komiteoille 
perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annettujen perussäädösten 
mukaisesti toimitettavat ehdotukset täytäntöönpanotoimenpiteiksi, äänestystulokset, yhteenveto 
kokouspöytäkirjoista ja luettelot viranomaisista, joihin jäsenvaltioiden edustajikseen nimeämät 
henkilöt kuuluvat.

Rekisteri

2. Komissio perustaa rekisterin, joka sisältää kaikki Euroopan parlamentille toimitetut asiakirjat3. 
Euroopan parlamentilla on suora käyttöoikeus rekisteriin. Kaikkiin Euroopan parlamentille 
lähetettyihin asiakirjoihin liittyvät viitetiedot julkistetaan päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

3. Päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohdasta annetussa lausumassa4 esitettyjen komission 
sitoumusten mukaisesti, niin pian kuin asianmukaiset tekniset järjestelyt on tehty, 2 kohdassa 
tarkoitettua rekisteriä käyttäen voidaan erityisesti

– yksilöidä selkeästi samaan menettelyyn kuuluvat asiakirjat ja kaikki 
täytäntöönpanotoimenpiteeseen menettelyn kussakin vaiheessa tehtävät muutokset;

– osoittaa menettelyn vaihe ja aikataulu;

                                               
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL 

L 200, 22.7.2006, s. 11).
2 Tässä sopimuksessa tarkoitetaan 'komitealla' päätöksen 1999/468/EY mukaisesti perustettuja komiteoita, 

paitsi milloin nimenomaisesti osoitetaan, että tarkoitetaan muuta komiteaa.
3 Rekisterin perustamisen tavoitepäivä on 31 päivä maaliskuuta 2008.
4 EUVL C 171, 22.7.2006, s. 21.
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– erottaa selvästi toisistaan Euroopan parlamentin samanaikaisesti komitean jäsenten kanssa 
tiedonsaantioikeuden mukaisesti vastaanottamat toimenpide-ehdotukset ja Euroopan parlamentille 
komitean lausunnon jälkeen lähetetty lopullinen ehdotus;

– yksilöidä selkeästi kaikki muutokset Euroopan parlamentille jo lähetettyihin asiakirjoihin.

4. Kun Euroopan parlamentti ja komissio tämän sopimuksen voimaantulosta alkavan 
siirtymäkauden jälkeen toteavat järjestelmän olevan toimintavalmis ja tyydyttävä, asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille sähköisellä ilmoituksella, jossa on linkki 2 kohdassa 
tarkoitettuun rekisteriin. Päätös tehdään Euroopan parlamentin puhemiehen ja komission 
puheenjohtajan välisellä kirjeenvaihdolla. Siirtymäkauden aikana asiakirjat lähetetään Euroopan 
parlamentille sähköpostin liitetiedostona.

5. Lisäksi komissio suostuu toimittamaan Euroopan parlamentille sen asiasta vastaavan valiokunnan 
pyynnöstä tiedoksi erityiset ehdotukset sellaisten perussäädösten täytäntöönpanotoimenpiteiksi, 
joita ei ole hyväksytty perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen mutta 
joilla on erityinen merkitys Euroopan parlamentille. Nämä toimenpiteet kirjataan 2 kohdassa
tarkoitettuun rekisteriin ja niistä ilmoitetaan Euroopan parlamentille.

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteenvetojen lisäksi Euroopan parlamentti voi pyytää saada 
tutustua komiteoiden kokouspöytäkirjoihin1. Komissio tutkii jokaisen pyynnön tapauskohtaisesti 
Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen2 liitteessä 1 
vahvistettuja luottamuksellisuussääntöjä noudattaen.

Luottamukselliset asiakirjat 

7. Luottamuksellisia asiakirjoja käsiteltäessä noudatetaan asianomaisen toimielimen sisäisiä 
hallinnollisia menettelyjä, joilla varmistetaan tarpeelliset takeet.

Päätöksen 1999/468/EY 8 artiklan mukaiset Euroopan parlamentin päätöslauselmat

8. Päätöksen 1999/468/EY 8 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti voi ilmaista perustellulla 
päätöslauselmalla, että ehdotus perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti annetun 
perussäädöksen täytäntöönpanotoimenpiteiksi ylittäisi kyseisessä perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan.

9. Euroopan parlamentti hyväksyy tällaisen perustellun päätöslauselman työjärjestyksensä 
mukaisesti; sen on tehtävä tämä kuukauden kuluessa siitä, kun lopullisesta ehdotuksesta 
täytäntöönpanotoimenpiteiksi on vastaanotettu ne kielitoisinnot, joilla asiakirjat on toimitettu 
asianomaisen komitean jäsenille.

10. Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on aiheellista vahvistaa pysyvästi 
lyhyempi määräaika tietyille kiireellisille täytäntöönpanotoimenpiteille, joista on tehtävä päätös 
lyhyemmässä ajassa moitteettoman hallinnon vuoksi. Tämä koskee erityisesti tiettyjä toimenpiteitä, 
jotka liittyvät ulkoisiin toimiin, kuten humanitaariseen ja hätäapuun, terveyden ja turvallisuuden 
suojeluun, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen turvaamiseen sekä poikkeuksiin julkisia hankintoja 
                                               
1 Ks. Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 19.7.1999 asiassa T-188/97, 

Rothmans v. komissio, Kok. 1999, s. II-2463.
2 EUVL C 177 E, 18.5.2006, s. 123.
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koskevista säännöistä. Toimenpiteet, joita asia koskee, ja sovellettavat määräajat vahvistetaan 
komission jäsenen ja parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan välisessä 
sopimuksessa. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa peruuttaa sopimuksen.

11. Kiireellisissä tapauksissa ja tavanomaiseen hallintoon kuuluvissa toimenpiteissä ja/tai 
toimenpiteissä, joiden voimassaoloaika on rajattu, sovelletaan lyhyempää määräaikaa, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 10 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin. Tämä määräaika voi olla erittäin 
lyhyt erityisen kiireellisissä tapauksissa, etenkin kansanterveyttä koskevista syistä. Asianomainen 
komission jäsen vahvistaa asianmukaisen määräajan ja ilmoittaa perusteen sille. Euroopan 
parlamentti voi tällaisissa tapauksissa käyttää menettelyä, jossa päätöksen 1999/468/EY 8 artiklan 
soveltaminen siirretään asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle, joka voi lähettää vastauksen 
komissiolle kyseisessä määräajassa.

12. Heti kun komission yksiköt arvioivat, että 10 ja 11 kohdassa tarkoitettu ehdotus toimenpiteiksi 
saattaa olla toimitettava parlamentin valiokunnalle, ne ilmoittavat epävirallisesti parlamentin asiasta 
vastaavan valiokunnan tai vastaavien valiokuntien sihteeristölle. Heti kun alustavat ehdotukset 
toimenpiteiksi on toimitettu komitean jäsenille, komission yksiköt ilmoittavat parlamentin 
valiokunnan tai valiokuntien sihteeristölle niiden kiireellisyydestä ja määräajoista, joita sovelletaan, 
kun lopullinen ehdotus on annettu.

13. Kun Euroopan parlamentti on toimittanut 8 kohdassa tarkoitetun päätöslauselman tai 11 
kohdassa tarkoitetun vastauksen, asianomainen komission jäsen ilmoittaa täysistunnossa 
parlamentille tai tarvittaessa asiasta vastaavalle valiokunnalle toimista, joihin komissio aikoo ryhtyä 
päätöslauselman johdosta.

14. Edellä 10–13 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään rekisteriin.

Valvonnan käsittävä sääntelymenettely

15. Sovellettaessa valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä komissio ilmoittaa komiteassa 
toimitetun äänestyksen jälkeen Euroopan parlamentille sovellettavista määräajoista. Jollei 16 
kohdasta muuta johdu, määräaika alkaa kulua vasta, kun Euroopan parlamentti on saanut kaikki 
kielitoisinnot.

16. Lyhennettyjä määräaikoja sovellettaessa (päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 5 kohdan b 
alakohta) ja erittäin kiireellisissä tapauksissa (päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohta) 
määräaika alkaa päivästä, jona Euroopan parlamentti vastaanottaa komitean jäsenille toimitetut 
kielitoisinnot lopullisesta ehdotuksesta täytäntöönpanotoimenpiteeksi, ellei parlamentin 
valiokunnan puheenjohtaja vastusta tätä. Komissio pyrkii joka tapauksessa lähettämään kaikki 
kielitoisinnot Euroopan parlamentille mahdollisimman pian. Heti kun komission yksiköt arvioivat, 
että 5 a artiklan 5 kohdan b alakohdassa tai 6 kohdassa tarkoitettu ehdotus toimenpiteiksi saattaa 
olla toimitettava parlamentin valiokunnalle, ne ilmoittavat siitä epävirallisesti parlamentin asiasta 
vastaavan valiokunnan tai vastaavien valiokuntien sihteeristölle.

Rahoituspalvelut

17. Komissio sitoutuu päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohdasta antamansa lausuman 
mukaisesti rahoituspalvelujen osalta
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– varmistamaan, että komitean kokouksen puheenjohtajana toimiva komission virkamies tiedottaa 
Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä jokaisen kokouksen jälkeen keskusteluista, jotka ovat 
koskeneet komitealle toimitettuja ehdotuksia täytäntöönpanotoimenpiteiksi,

– antamaan suullisen tai kirjallisen vastauksen kysymyksiin, jotka koskevat komitealle toimitetuista 
ehdotuksista täytäntöönpanotoimenpiteiksi käytyjä keskusteluja.

Lisäksi komissio varmistaa, että parlamentin täysistunnossa 5 päivänä helmikuuta 20021 annettuja 
ja täysistunnossa 31 päivänä maaliskuuta 20042 toistettuja sitoumuksia ja sitoumuksia, joihin 
viitataan komission jäsenen Bolkesteinin Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan puheenjohtajalle 2 päivänä lokakuuta 2001 lähettämän kirjeen3 1–7 kohdassa, 
noudatetaan koko rahoituspalvelualan osalta (mukaan luettuina arvopaperi-, pankki- ja vakuutusala, 
eläkelaitokset ja tilitoimistot).

Parlamentin työskentelyaikataulu 

18. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan lyhennettyjä määräaikoja, tai erittäin kiireellisiä 
tapauksia komissio ottaa toimittaessaan ehdotuksia täytäntöönpanotoimenpiteiksi tämän 
sopimuksen mukaisesti huomioon Euroopan parlamentin loma-ajat (talviloma, kesäloma, Euroopan 
parlamentin vaalit) turvatakseen parlamentin mahdollisuuden käyttää oikeuksiaan neuvoston 
päätöksessä 1999/468/EY ja tässä sopimuksessa vahvistettujen määräaikojen puitteissa.

Euroopan parlamentin ja komission välinen yhteistyö

19. Euroopan parlamentti ja komissio ilmaisevat olevansa valmiita avustamaan toisiaan 
varmistaakseen täysimittaisen yhteistyön erityisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä käsiteltäessä. Tätä 
varten luodaan asianmukaisia yhteyksiä hallinnon tasolla.

Aikaisemmat sopimukset

20. Tällä sopimuksella korvataan neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 2000 tehty Euroopan parlamentin ja komission välinen 
sopimus4. Euroopan parlamentti ja komissio katsovat, että seuraavat sopimukset ovat niitä 
koskevilta osiltaan vaikutuksettomia: Plumbin–Delorsin sopimus vuodelta 1988, Samlandin–
Williamsonin sopimus vuodelta 1996 ja vuonna 1994 sovittu yhteistoimintatapa5.

                                               
1 EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 19.
2 EUVL C 103 E, 29.4.2004, s. 446 ja 31 päivänä maaliskuuta 2004 pidetyn parlamentin täysistunnon 

sanatarkat istuntoselostukset, kohta "Äänestykset".
3 EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 83.
4 EYVL L 256, 10.10.2000, s. 19.
5 EYVL C 102, 4.4.1996, s. 1.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. kesäkuuta 2008 oikeusasiamiehen tehtävien 
hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä 
ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom 
muuttamista koskevan Euroopan parlamentin päätöksen hyväksymisestä (2006/2223(INI)) -
Anneli Jäätteenmäen mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 11. heinäkuuta 2006 päivätyn kirjeen 
puhemiehelle,

– ottaa huomioon puhemiehen 21. syyskuuta 2006 päivätyn kirjeen perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnalle,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 195 artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 107 d artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen 
tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9. maaliskuuta 1994 tekemänsä päätöksen 
94/262/EHTY, EY, Euratom1, sellaisena kuin se on sisällytettynä parlamentin työjärjestyksen 
liitteeseen X,

– ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin istunnossa 22. huhtikuuta 2008 hyväksytystä 
luonnoksesta päätökseksi päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta1,

– ottaa huomioon, että neuvosto on hyväksynyt äänestyksen perusteella muutetun 
päätösluonnoksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
vetoomusvaliokunnan lausunnon (A6-0076/2008),

1. hyväksyy liitteenä olevan päätöksen parlamentin päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom 
muuttamisesta;

2. kehottaa puhemiestä julkaisemaan hyväksytyissä teksteissä lopullisen version päätöksestä, jolla 
parlamentin päätöstä 94/262/EHTY, EY, Euratom muutetaan parlamentin 22. huhtikuuta 2008 
ja 18. kesäkuuta 2008 toimittamien äänestysten tulosten mukaisesti, ja välittämään sen yhdessä 
tämän päätöslauselman kanssa neuvostolle ja komissiolle;

3. kehottaa puhemiestä huolehtimaan päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta 
tehdyn parlamentin päätöksen julkaisemisesta hyvissä ajoin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.ne

                                               
1 EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/262/EY, EHTY, 

Euratom (EYVL L 92, 9.4.2002, s. 13).
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Euroopan parlamentin päätös oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen 
tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom 

muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 195 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
107 d artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 22 päivänä huhtikuuta 2008 hyväksymän päätösluonnoksen2

sekä 18 päivänä kesäkuuta 2008 annetun päätöslauselman ja hyväksytyt tarkistukset3,

ottaa huomioon komission lausunnon,

ottaa huomioon neuvoston hyväksymisen4,

sekä katsoo, että:

(1) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa oikeus hyvään hallintoon tunnustetaan unionin 
kansalaisten perusoikeudeksi.

(2) Kansalaisten luottamus oikeusasiamiehen kykyyn suorittaa perusteellisia ja puolueettomia 
tutkimuksia väitetyissä hallinnollisten epäkohtien tapauksissa on keskeistä oikeusasiamiehen 
toiminnan onnistumisen kannalta.

(3) Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa, jotta poistetaan kaikki 
mahdollinen epävarmuus sen suhteen, kykeneekö oikeusasiamies suorittamaan perusteellisia 
ja puolueettomia tutkimuksia väitetyissä hallinnollisten epäkohtien tapauksissa.

(4) Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa, jotta mahdollistetaan kaikki 
mahdollinen niiden säännösten ja sen oikeuskäytännön kehitys, jotka koskevat Euroopan 
unionin elinten ja laitosten väliintuloa yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa.

(5) Oikeusasiamiehen ohjesäännön mukauttaminen on toivottavaa niiden viime vuosina 
tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, jotka koskevat EU:n toimielinten ja elinten 
roolia Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavien petosten torjunnassa ja erityisesti 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamista, jotta oikeusasiamiehen on 
mahdollista toimittaa noille toimielimille tai elimille kaikki niiden vastuualueeseen kuuluvat 
tiedot.

                                                                                                                                                           
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0129.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
4 Neuvoston päätös 12. kesäkuuta 2008.
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(6) Olisi toteutettava toimia sen mahdollistamiseksi, että oikeusasiamies voi kehittää 
yhteistyötään vastaavanlaisten elinten kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä 
kansallisten ja kansainvälisten elinten kanssa myös silloin, kun niiden toiminta on laaja-
alaisempaa kuin Euroopan oikeusasiamiehen (esimerkiksi ihmisoikeuksien suojelu), sillä 
tällainen yhteistyö voi vaikuttaa myönteisesti oikeusasiamiehen toiminnan tehostamiseen.

(7) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 2002,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Muutokset päätökseen 94/262/EHTY, EY, Euratom

Muutetaan päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom seuraavasti:

1. Poistetaan johdanto-osan ensimmäisestä viitteestä sanat ", Euroopan hiili- ja teräsyhteisön 
perustamissopimuksen 20 d artiklan 4 kohdan".

2. Korvataan johdanto-osan kolmas kappale seuraavasti:

"oikeusasiamiehellä, joka voi toimia myös omasta aloitteestaan, on oltava mahdollisuus 
saada kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava aineisto; tätä varten yhteisön toimielinten 
ja laitosten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän niiltä pyytämät tiedot sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta oikeusasiamiehen velvollisuutta olla ilmaisematta tällaisia tietoja; 
luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin, ja etenkin asetuksen (EY) N:o 1049/20011, 9 
artiklassa tarkoitettuihin arkaluontoisiin asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä on 
yhteisön asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuussääntöjen noudattaminen; 
luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti antavien toimielinten tai elinten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle 
luottamuksellisuudesta; 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan säännösten 
täytäntöönpanemiseksi oikeusasiamiehen on sovittava etukäteen kyseisen toimielimen tai 
elimen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen ja muiden 
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista ehdoista; jollei 
oikeusasiamiestä avusteta toivotulla tavalla, hän antaa tämän tiedoksi Euroopan 
parlamentille, jonka tehtävänä on toteuttaa aiheelliset toimenpiteet,

3. Poistetaan 1 artiklan 1 kohdasta sanat ", Euroopan hiili- ja teräsyhteisön 
perustamissopimuksen 20 d artiklan 4 kohdan".

4. Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Yhteisöjen toimielinten ja elinten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyytämät 
tiedot ja annettava hänen tutustua asianomaisiin asiakirjoihin. Luottamuksellisiin tietoihin 
tai asiakirjoihin ja etenkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklassa tarkoitettuihin 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 
145, 31.5.2001, s. 43)."
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arkaluontoisiin asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä on yhteisön asianomaisen 
toimielimen tai elimen turvallisuussääntöjen noudattaminen.

Luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja edellisen alakohdan mukaisesti antavien toimielinten 
tai elinten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta.

Ensimmäisen alakohdan säännösten täytäntöönpanemiseksi oikeusasiamiehen on sovittava 
etukäteen kyseisen toimielimen tai elimen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen 
ja muiden salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista ehdoista.

Asianomaiset toimielimet tai elimet antavat tutustuttavaksi jäsenvaltion sellaisia asiakirjoja, 
joihin sovelletaan salassapitoa koskevaa lakia tai asetusta, vain kyseisen jäsenvaltion 
etukäteen antamalla suostumuksella.

Ne antavat tutustuttavaksi muita jäsenvaltion asiakirjoja ilmoitettuaan tästä asianomaiselle
jäsenvaltiolle.

Oikeusasiamies ei 4 artiklan mukaisesti saa kummassakaan tapauksessa paljastaa 
asiakirjojen sisältöä.

Yhteisöjen toimielinten virkamiehen tai muun niiden henkilöstöön kuuluvan on 
oikeusasiamiehen pyynnöstä toimittava todistajana; häntä sitovat henkilöstösääntöjen asiaa 
koskevat määräykset, erityisesti salassapitovelvollisuus.";

5. Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

1. Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä – joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimuksen 287 artiklaa ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 194 artiklaa – eivät saa ilmaista tietoja ja asiakirjoja, joista he ovat 
saaneet tiedon suorittamiensa tutkimusten yhteydessä. Heidän velvollisuutenaan on 
erityisesti olla paljastamatta oikeusasiamiehelle toimitettuja luottamuksellisia tietoja tai 
asiakirjoja, erityisesti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklassa tarkoitettuja arkaluontoisia 
asiakirjoja tai henkilötietojen suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvia asiakirjoja taikka mitään muita sellaisia tietoja, jotka voisivat aiheuttaa haittaa 
kantelun tekijälle tai jollekin muulle henkilölle, jota asia koskee, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan määräysten soveltamista.

2. Jos oikeusasiamiehen tietoon tulee tutkimuksen yhteydessä seikkoja, joilla hän arvioi 
voivan olla rikosoikeudellista merkitystä, hän antaa asian viipymättä tiedoksi kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioiden Euroopan yhteisöissä olevien pysyvien 
edustustojen välityksellä ja, jos asia kuuluu sen toimivaltaan, toimivaltaiselle yhteisön 
toimielimelle, elimelle tai petosten torjunnasta vastaavalle yksikölle; tapauksen mukaan 
oikeusasiamies ilmoittaa myös sille yhteisöjen toimielimelle tai elimelle, jonka alaisena 
kyseinen virkamies tai muu henkilöstöön kuuluva on, jolloin kyseinen toimielin voi soveltaa 
Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan 18 artiklan toista 
kohtaa. Oikeusasiamies voi myös antaa kyseiselle yhteisöjen toimielimelle tai elimelle 
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tiedoksi seikat, jotka antavat aihetta näiden virkamiesten tai muiden henkilöstöön kuuluvien 
käyttäytymisen kurinpidolliseen arviointiin."

6. Lisätään artikla seuraavasti:

"4 a artikla

Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä käsittelevät oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevia 
muita pyyntöjä kuin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pyyntöjä asetuksessa (EY) N:o 
1049/2001 säädettyjä ehtoja ja rajoituksia noudattaen."

7. Korvataan 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

1. Oikeusasiamies voi kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti olla 
yhteistyössä tietyissä jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten viranomaisten kanssa siltä 
osin kuin tämä voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen tutkimusten tehokkuutta ja hänelle 
kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies ei voi 
tällä tavoin vaatia oikeutta tutustua asiakirjoihin, joihin sitä ei 3 artiklan mukaisesti olisi 
voitu hänelle myöntää.

2. Oikeusasiamies voi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklassa ja Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 107 d artiklassa määrätyn toimivaltansa 
puitteissa ja välttäen päällekkäisyyttä muiden toimielinten tai elinten toiminnan kanssa tehdä 
näiden samojen edellytysten mukaisesti yhteistyötä perusoikeuksien edistämisestä ja 
suojaamisesta vastaavien jäsenvaltioiden toimielinten ja elinten kanssa." 

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan neljäntenätoista päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 18 päivänä kesäkuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
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Euroopan parlamentin päätös 19. helmikuuta 2009 luonnoksesta Euroopan parlamentin, 
neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätökseksi Euroopan unionin virallisten 
julkaisujen toimiston organisaatiosta ja toiminnasta (2008/2164(ACI)) - Hanne Dahlin mietintö
(Väliaikainen painos)

Euroopan parlamentti, joka  

– ottaa huomioon 1. lokakuuta 2008 päivätyn puhemiehen kirjeen,

–   ottaa huomioon luonnoksen Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen 
tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä 
alueiden komitean päätökseksi Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston 
organisaatiosta ja toiminnasta (SEC(2008)2109 – C6-0256/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 ja 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklaa koskevan julistuksen N:o 
3, joka on liitetty Nizzan sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin 
päätösasiakirjaan,

–   ottaa huomioon neuvoston 26. tammikuuta 2009 päivätyn kirjeen, jossa se ilmoitti muille 
julkaisutoimiston perustaneille toimielimille ja elimille tietyistä muutoksista päätösluonnokseen, 
jonka julkaisutoimiston johtokunta hyväksyi 9. tammikuuta 2001 ja neuvosto 19. tammikuuta 
20091;

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0426/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto (OPOCE), jäljempänä 
'toimisto' perustettiin vuonna 1969 Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen 
tuomioistuimen sekä talous- ja sosiaalikomitean päätöksellä 69/13/Euratom, EHTY, ETY2,

B. ottaa huomioon, että päätöstä muutettiin vuonna 19803 ja se kumottiin ja korvattiin uudella 
päätöksellä vuonna 20034,

                                               
1 Asiakirja 14485/1/08 REV 1 ja REV 2.
2 EYVL L 13, 18.1.1969, s. 19..
3 Päätös 80/443/ETY, Euratom, EHTY, tehty 7. helmikuuta 1980, Euroopan yhteisöjen virallisten 

julkaisujen toimiston sijoittamisesta 16 päivänä tammikuuta 1969 annetun päätöksen muuttamisesta 
(EYVL L 107, 25.4.1980, s. 44).

4 Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, 
talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean päätös 2000/459/EY, EHTY, Euratom, tehty 
20. heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston organisaatiosta ja 
toiminnasta (EYVL L 183, 22.7.2000, s. 12).
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C. ottaa huomioon, että parlamentti teki seuraavan huomion 29. tammikuuta 2004 antamansa 
vuoden 2001 vastuuvapausmenettelyyn liittyvän päätöslauselman1 45 kohdassa: "[parlamentti] 
on sitä mieltä, että toimielinten yhteisissä yksiköissä on erityisen vaikeaa osoittaa selkeästi, 
kenelle kuuluu poliittinen vastuu[...]; kehottaa tämän vuoksi toimielimiä tarkastelemaan 
uudelleen toimielinten nykyisiä yhteisiä yksikköjä koskevia oikeudellisia määräyksiä 
kyseenalaistamatta kuitenkaan periaatetta toimielinten välisestä yhteistyöstä, jonka avulla 
unionin talousarviossa on voitu toteuttaa merkittäviä säästöjä; kehottaakin yhteisön toimielimiä 
muuttamaan toimielinten yhteisten elinten oikeusperustoja siten, että hallinnollinen ja poliittinen 
vastuu voidaan jakaa selkeästi; ",

D.   ottaa huomioon, että komissio on toimittanut luonnoksen uudeksi päätökseksi, jolla kumotaan 
ja korvataan tällä hetkellä voimassa oleva päätös 2000/459/EY, EHTY, Euratom,

E.   ottaa huomioon, että päätösluonnoksessa on pyritty määrittelemään entistä 
yksityiskohtaisemmin Euroopan unionin julkaisutoimiston toimivaltuudet ja tehtävät, 
toimielinten omat vastuut sekä toimiston johtokunnan ja johtajan roolit,

F.   ottaa huomioon, että toimisto on elin, joka on perustettu toimielinten yhteisellä sopimuksella, ja 
se täyttää näin ollen toimielinten välisen sopimuksen kriteerit,

G.   ottaa huomioon, että asianosaisten toimielinten pääsihteerit hyväksyivät päätösluonnoksen 18. 
huhtikuuta 2008 ja parlamentin puhemiehistö antoi hyväksyntänsä 3. syyskuuta 2008,

H.   ottaa huomioon, että työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdassa määrätään, että puhemiehen on 
allekirjoitettava toimielinten väliset sopimukset sen jälkeen, kun perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioista vastaava valiokunta on tarkastellut niitä ja parlamentti on ne hyväksynyt,

1.   hyväksyy luonnoksen päätökseksi yhdessä neuvoston ehdottamien, liitteenä olevien muutosten 
kanssa;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen 
tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle..

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. tammikuuta 2004 toimenpiteistä, jotka komissio on 

toteuttanut niiden huomautusten perusteella, jotka sisältyvät vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 koskevan päätöksen 
päätöslauselmaosaan (EUVL C 96 E, 21.4.2004, s. 112).
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LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN,NEUVOSTON, KOMISSION, YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN, 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JA ALUEIDEN 

KOMITEAN PÄÄTÖSLUONNOS

tehty Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston organisaatiosta ja toiminnasta

EUROOPAN PARLAMENTTI,
NEUVOSTO,

KOMISSIO,
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN,
EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA, sekä

ALUEIDEN KOMITEA, jotka
ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisöjen tiettyjen toimielinten ja yksiköiden 
väliaikaisesta sijainnista 8 päivänä huhtikuuta 1965 tekemän päätöksen1 8 artiklan mukaan 
yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, jäljempänä 'toimisto', sijoitetaan Luxemburgiin. Tämä 
säännös on viimeksi pantu täytäntöön päätöksellä 2000/459/EY, EHTY, Euratom2.

(2) Toimiston henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön 
sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä. Niiden viimeaikaiset muutokset on syytä ottaa huomioon.

(3)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/20023, jäljempänä 
'varainhoitoasetus', on erityisiä toimiston toimintaan liittyviä säännöksiä.

(4)  Julkaisutoiminnan tekniikka on kehittynyt merkittävästi, mikä on otettava huomioon toimiston 
toiminnassa.

                                               
1 EYVL 152, 13.7.1967, s. 18.
2 EYVL L 183, 22.7.2000, s. 12.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1..
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(5)  Selkeyden vuoksi on aiheellista kumota päätös 2000/459/EY, EHTY, Euratom ja korvata se 
tällä päätöksellä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Julkaisutoimisto

1.  Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimisto, jäljempänä 'toimisto', on toimielinten yhteinen 
toimisto, jonka tavoitteena on varmistaa Euroopan yhteisöjen ja Euroopan unionin toimielinten 
julkaisujen julkaiseminen parhain mahdollisin edellytyksin.

Toimiston ansiosta toimielimet pystyvät täyttämään velvoitteensa, jotka koskevat säädöstekstien 
julkaisemista, ja toisaalta toimisto osallistuu tiedotus- ja viestintäpolitiikan tekniseen 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

2.  Toimistoa johtaa sen johtaja johtokunnan vahvistamien strategisten suuntaviivojen mukaisesti. 
Toimisto soveltaa komission hallinto- ja rahoitusmenettelyjä, lukuun ottamatta tässä päätöksessä 
säädettyjä toimiston interinstitutionaalista asemaa koskevia erityissäännöksiä. Komissio ottaa 
toimiston erityisluonteen huomioon vahvistaessaan mainitut menettelyt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)   "julkaisemisella' kaikkea toimintaa, jota julkaisujen suunnittelu, tarkastaminen, kansainvälisten 
standardi- ja luettelonumeroiden antaminen, tuottaminen, luettelointi, indeksointi, jakelu, 
markkinointi, myynti, varastointi ja arkistointi kaikissa muodoissa ja ulkoasuissa, niin 
nykyisillä kuin tulevillakin menetelmillä, edellyttää,

2) "julkaisuilla' kaikkia julkaistavia tekstejä, joilla on kansainvälinen standardi- ja/tai 
luettelonumero, riippumatta julkaisutavasta ja muodosta,

3) "pakollisilla julkaisuilla' perussopimusten tai muiden säädöstekstien nojalla julkaistavia 
julkaisuja,

4) "muilla kuin pakollisilla julkaisuilla' kaikkia kunkin toimielimen oman aloiteoikeuden 
mukaisesti laadittuja julkaisuja,
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 5) "tekijänoikeuksien hallinnalla' sen vahvistamista, että tekstien laatijalla on tekijänoikeudet ja 
oikeudet käyttää tekstejä uudelleen ja että toimisto hallinnoi kyseisiä oikeuksia sen 
julkaistavaksi annettujen julkaisujen osalta,

6) "myynnin nettotuloilla' laskutettua kokonaismäärää, josta on vähennetty myönnetyt alennukset 
sekä hallinnosta, maksujen perinnästä ja pankkitapahtumista johtuvat kulut,

7) "toimielimillä' perussopimuksilla perustettuja tai niihin perustuvia toimielimiä, elimiä ja 
laitoksia.

3 artikla

Toimiston toimivalta

1.  Toimiston toimivalta kattaa seuraavat alat:

   a) Euroopan unionin virallisen lehden , jäljempänä 'virallinen lehti', julkaiseminen ja sen 
todistusvoimaisuuden varmistaminen,

   b) muiden pakollisten julkaisujen julkaiseminen,
   c) muiden kuin pakollisten julkaisujen julkaiseminen tai yhteisjulkaiseminen, joka on annettu 

toimiston tehtäväksi kunkin toimielimen aloiteoikeuden puitteissa erityisesti toimielinten 
viestintätoiminnan osana,

   d) julkaisujen julkaiseminen tai yhteisjulkaiseminen toimiston omasta aloitteesta mukaan 
lukien julkaisut, joiden tarkoituksena on sen omien palvelujen markkinointi; tätä varten 
toimisto saattaa hankkia käännöksiä palvelusopimuksen nojalla,

   e) suurelle yleisölle tarkoitettujen sähköisten julkaisupalvelujen kehittäminen, ylläpito ja 
päivittäminen,

   f) koko lainsäädännön ja muiden virallisten tekstien asettaminen yleisön saataville,

   g) toimielinten kaikkien julkaisujen säilyttäminen ja asettaminen yleisön saataville sähköisesti,
   h) toimielinten julkaisujen kansainvälisten standardi- ja/tai luettelonumeroiden antaminen,

   i) toimielinten julkaisujen jäljentämis- ja käännösoikeuksien hallinta,
   j) julkaisujen ja toimiston palvelujen markkinointi ja myynti.

2.  Toimisto antaa toimielimille neuvontaa ja apua seuraavissa tehtävissä:

   a) julkaisutoimintaa koskevien ohjelmien suunnittelu,
   b) julkaisuhankkeiden toteuttaminen julkaisutavasta riippumatta,

   c) julkaisuhankkeisiin liittyvä taitto ja suunnittelutyö,
   d) jäsenvaltioiden julkaisumarkkinoiden suuntauksista sekä niistä teemoista ja aihealueista 

tiedottaminen, joilla on todennäköisimmin laajin yleisö,
   e) painosmäärien ja jakelusuunnitelmien vahvistaminen,
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   f) julkaisujen hinnoittelu ja myynti,

   g) toimielinten ilmaisten tai maksullisten julkaisujen markkinointi, jakelu ja arviointi,
   h) yleisölle suunnattujen internetsivujen ja -palvelujen analysointi, arviointi ja tekeminen,

   i) julkaisutoimintaan liittyvien puitesopimusten laatiminen,
   j) julkaisujärjestelmien tekninen valvonta. 

4 artikla

Toimielinten velvollisuudet

1.  Kunkin toimielimen julkaisutoimintaa koskevat päätökset kuuluvat sen yksinomaiseen 
toimivaltaan.

2.  Toimielimet käyttävät pakollisia julkaisujaan julkaistessaan toimiston palveluja.
3.  Toimielimet voivat julkaista muita kuin pakollisia julkaisuja ilman toimistoa. Tällöin toimielimet 

pyytävät toimistolta kansainväliset standardi- ja/tai luettelonumerot ja toimittavat sille 
julkaisusta sähköisen version julkaisun muodosta riippumatta sekä tarvittaessa kaksi 
paperijäljennöstä.

4.  Toimielimet sitoutuvat pidättämään itsellään kaikki jäljennös-, käännös- ja jakeluoikeudet 
kaikkien julkaisun muodostavien osien osalta.

5.  Toimielimet sitoutuvat laatimaan julkaisuilleen jakelusuunnitelman, jonka toimisto hyväksyy.

6.  Toimielimet voivat tehdä toimiston kanssa palvelusopimuksia, joissa määritellään niiden 
yhteistyötä koskevat yksityiskohdat.

5 artikla

Toimiston tehtävät

1.  Toimistolle kuuluvat seuraavat tehtävät:

   a) julkaistavien asiakirjojen ryhmittely,

   b) tekstien ja julkaisujen muiden osien valmistelu, graafinen suunnittelu, korjaaminen, 
taitto ja tarkastaminen muodosta tai julkaisutavasta riippumatta toisaalta toimielinten 
antamien ohjeiden ja toisaalta yhteistyössä toimielinten kanssa laadittujen typografiaa ja 
kieliasua koskevien sääntöjen mukaisesti,

   c) julkaisujen indeksointi ja luettelointi,

   d) virallisessa lehdessä julkaistavien tekstien ja muiden kuin virallisessa lehdessä 
julkaistavien virallisten tekstien asiakirja-analyysi,

   e) säädöstekstien konsolidointi,

   f) monikielisen Eurovoc-tesauruksen hallinta, kehittäminen, päivittäminen ja levitys,
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   g) painatus palveluntarjoajien välityksellä,

   h) töiden etenemisen seuranta,

   i) laadunvalvonta,

   j) laadun ja määrän hyväksyminen,

   k) virallisen lehden sekä muiden kuin virallisessa lehdessä julkaistavien virallisten 
tekstien ja toisten muiden kuin pakollisten julkaisujen fyysinen ja sähköinen jakelu,

   l) varastointi,

   m) fyysinen ja sähköinen arkistointi,

   n) uusintapainokset loppuneista painoksista ja tarvepainatus,

   o) konsolidoidun luettelon laatiminen toimielinten julkaisuista,

   p) myynti, johon sisältyy laskuttaminen, perintä ja tilittäminen sekä saatavien hoito,

   q) myynninedistäminen,

   r) toimielinten postituslistojen laatiminen, hankkiminen, hallinta, päivittäminen, 
seuranta ja valvonta sekä kohdennettujen postituslistojen laatiminen.

2.  Toimisto toteuttaa seuraavat toimet oman toimivaltansa puitteissa tai toimielinten sille 
siirtämien, tulojen ja menojen hyväksyjän toimivaltuuksien nojalla:

   a) julkiset hankinnat, myös oikeudellisten sitoumusten tekeminen,

   b) palveluntarjoajien kanssa tehtyjen sopimusten rahoituksen seuranta,

   c) menojen vahvistaminen, erityisesti laadun ja määrän hyväksyminen, 
hyväksymismerkinnällä,

   d) menojen hyväksyminen,

   e) tulotapahtumat. 

6 artikla

Johtokunta

1.  Perustetaan toimiston johtokunta, jossa kaikki allekirjoittaneet toimielimet ovat edustettuina. 
Johtokunnan muodostavat tuomioistuimen kirjaaja, neuvoston varapääsihteeri sekä muiden 
toimielinten pääsihteerit tai näiden edustajat. Euroopan keskuspankki osallistuu johtokunnan 
työhön tarkkailijana.
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2.  Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

3.  Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jonkin toimielimen pyynnöstä vähintään 
neljä kertaa vuodessa.

4.  Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä, joka julkaistaan virallisessa lehdessä.

5.  Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, jollei toisin säädetä.

6.  Jokaisella tämän päätöksen allekirjoittaneella toimielimellä on johtokunnassa yksi ääni..

7 artikla

Johtokunnan tehtävät ja velvollisuudet

1.  Edellä olevasta 6 artiklasta poiketen johtokunta tekee toimielinten yhteisen edun mukaisesti ja 
toimiston toimivallan puitteissa yksimielisesti seuraavat päätökset:

   a) se vahvistaa toimiston johtajan ehdotuksesta toimiston strategiset tavoitteet ja 
toimintasäännöt,

   b) se vahvistaa toimiston yleistä toimintaa ja erityisesti myyntiä, jakelua ja julkaisemista 
koskevat suuntaviivat ja valvoo, että toimisto antaa panoksensa tiedotus- ja viestintäpolitiikan 
laatimiseen ja toteuttamiseen toimivaltaansa kuuluvilla aloilla,

   c) se vahvistaa toimiston johtajan valmisteleman luonnoksen pohjalta toimielimille osoitetun 
vuosikertomuksen, joka koskee toimiston strategian ja sen tarjoamien palvelujen toteuttamista, 
ja toimittaa ennen kunkin vuoden toukokuun 1 päivää toimielimille edellistä varainhoitovuotta 
koskevan kertomuksen,

   d) se hyväksyy ennakkoarvion toimiston tuloista ja menoista toimiston toimintabudjettia 
koskevan talousarviomenettelyn puitteissa,

   e) se hyväksyy toimiston kustannuspaikkapohjaisen kirjanpidon perusteet, jotka toimiston 
johtaja vahvistaa,

   f) se tekee toimielimille ehdotuksia toimiston moitteettoman toiminnan helpottamiseksi.

2.  Johtokunta ottaa huomioon toimielinten välisten, tätä tarkoitusta varten perustettujen elinten 
antamat tiedotus- ja viestintäalaa koskevat suuntaviivat. Johtokunnan puheenjohtaja keskustelee 
vuosittain kyseisten elinten kanssa.

3.  Johtokunnan puheenjohtaja, joka vastaa toimielinten välisestä yhteistyöstä, toimii 
yhteyshenkilönä vastuuvapauden myöntämisestä vastaavaan viranomaiseen päin toimiston 
toimivaltaan kuuluvissa strategisissa päätöksissä.

4.  Johtokunnan puheenjohtaja ja toimiston johtaja vahvistavat yhteisestä sopimuksesta keskinäisen 
tiedotuksen ja viestinnän säännöt, joilla virallistetaan kyseisten tahojen suhteet. Kyseinen 
sopimus toimitetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille..

8 artikla
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Toimiston johtaja

Toimiston johtaja vastaa johtokunnan alaisuudessa ja sen toimivallan rajoissa toimiston 
moitteettomasta toiminnasta. Hallinto- ja rahoitusmenettelyjä soveltaessaan johtaja toimii 
komission valvonnassa.

9 artikla

Toimiston johtajan tehtävät ja velvollisuudet

1.  Toimiston johtaja vastaa johtokunnan sihteeristöstä ja tiedottaa johtokunnalle tehtäviensä 
hoidosta neljännesvuosittain laadittavalla kertomuksella.

2.  Toimiston johtaja saattaa johtokunnan käsiteltäväksi kaikki toimiston toiminnan 
parannusehdotukset.

3.  Toimiston johtaja vahvistaa johtokuntaa kuultuaan niiden maksullisten palvelujen luonteen ja 
hinnan, joita toimisto voi tarjoa toimielimille.

4.  Toimiston johtaja vahvistaa johtokunnan hyväksynnän jälkeen toimiston 
kustannuspaikkapohjaisen kirjanpidon perusteet. Hän määrittelee toimiston ja toimielinten 
välistä tiliyhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt yhteisymmärryksessä komission 
tilinpitäjän kanssa.

5.  Toimiston johtaja laatii ennakkoarvion toimiston tuloista ja menoista toimiston toimintabudjettia 
koskevan talousarviomenettelyn puitteissa. Kyseiset ehdotukset toimitetaan johtokunnan 
hyväksynnän jälkeen komissiolle.

6.  Toimiston johtaja päättää, voidaanko kolmansilta tulevia julkaisuja julkaista, ja jos voidaan, 
millä ehdoilla.

7.  Toimiston johtaja osallistuu toimielinten väliseen tiedotus- ja viestintätoimintaan toimiston 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

8.  Toimiston johtaja vastaa seuraavista tehtävistä, jotka liittyvät lainsäädännön ja 
lainsäädäntömenettelyä koskevien virallisten asiakirjojen, myös virallisen lehden, 
julkaisemiseen:

   a) hän saattaa kunkin toimielimen toimivaltaisen elimen käsiteltäviksi yhteisesti noudatettavia 
periaatepäätöksiä,

   b) hän laatii ehdotuksia virallisen lehden ja virallisten säädöstekstien rakenteen ja esitystavan 
parantamisesta,

   c) hän laatii toimielimille ehdotuksia julkaistavien tekstien esitystavan 
yhdenmukaistamisesta,

   d) hän tarkastelee käytännön toiminnassa ilmeneviä ongelmia ja antaa näiden ongelmien 
selvittämiseksi toimistolle tarvittavia ohjeita ja toimielimille suosituksia.
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9.  Toimiston johtaja laatii varainhoitoasetuksen mukaisesti vuotuisen toimintakertomuksen niiden 
määrärahojen hallinnoinnista, joiden toteuttamista koskevan päätösvallan komissio ja muut 
toimielimet ovat siirtäneet toimistolle varainhoitoasetuksen nojalla. Tämä kertomus osoitetaan 
komissiolle ja asianomaisille toimielimille sekä tiedoksi johtokunnalle.

10.  Komission ja toimiston välisistä suhteista vastaavan komission jäsenen ja toimiston johtajan 
välisen tiedottamisen ja kuulemisen yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan yhteisellä 
sopimuksella osana komission määrärahoja koskevan päätösvallan siirtämistä ja talousarvion 
toteuttamista.

11.  Toimiston johtaja vastaa johtokunnan vahvistamien strategisten tavoitteiden toteuttamisesta ja 
toimiston moitteettomasta hallinnosta, toiminnasta sekä talousarvion hallinnasta.

12.  Jos johtaja on poissa tai estynyt hoitamasta virkaansa, sovelletaan sääntöjä, jotka koskevat 
sijaisen nimittämistä palkkaluokan ja virkaiän perusteella, ellei johtokunta tee puheenjohtajansa 
ja toimiston johtajan ehdotuksesta päätöstä eri järjestyksestä.

13.  Toimiston johtaja antaa toimielimille neljännesvuosittain kertomuksen varojen suunnittelusta ja 
käytöstä sekä töiden etenemisestä.

10 artikla

Henkilöstö

1.  Komissio nimittää pääjohtajan ja johtajan johtokunnan yksimielisen myönteisen lausunnon 
jälkeen. Pääjohtajaan ja johtajiin (palkkaluokat AD 16, AD 15 ja AD 14) sovelletaan komission 
sääntöjä, jotka koskevat johtavassa asemassa olevien virkamiesten henkilöstökiertoa ja 
arviointia. Kun kyseisissä säännöissä asetettu tällaisessa virassa olevan virkamiehen 
henkilöstökiertoa koskeva määräaika lähestyy, komissio tiedottaa asiasta johtokunnalle, joka voi 
antaa tilanteesta yksimielisen lausunnon.

2.  Johtokunta osallistuu tiiviisti menettelyihin, jotka on tarvittaessa toteutettava ennen toimiston 
virkamiehen tai muun henkilöstön jäsenen nimittämistä pääjohtajan (palkkaluokat AD 16 ja AD 
15) ja johtajan (palkkaluokat AD 15 ja AD 14) virkaan, ja erityisesti avointa virkaa koskevan 
ilmoituksen laatimiseen, hakemusten tarkasteluun ja kilpailun valintalautakunnan nimeämiseen.

3.  Komissio on toimiston virkamiesten ja muun henkilöstön osalta nimittävä viranomainen ja 
viranomainen, jolla on toimivalta tehdä työsopimuksia. Komissio voi siirtää osan 
toimivallastaan sisäisin järjestelyin tai toimiston johtajalle. Tällainen toimivallan siirtäminen 
toteutetaan samoin edellytyksin kuin komission pääjohtajien kohdalla.

4.  Toimiston virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovelletaan säännöksiä ja menettelyjä, jotka 
komissio on hyväksynyt Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanemiseksi, samoin 
edellytyksin kuin niitä sovelletaan Luxemburgissa työskenteleviin komission virkamiehiin ja 
muuhun henkilöstöön, jollei 2 kohdasta muuta johdu.

5.  Toimiston avoimista viroista tiedotetaan kaikkien toimielinten virkamiehille heti kun nimittävä 
viranomainen tai viranomainen, jolla on toimivalta tehdä työsopimuksia, on päättänyt viran 
täyttämisestä.
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6.  Toimiston johtaja tiedottaa johtokunnalle henkilöstöhallinnosta neljännesvuosittain.

11 artikla

Rahoitus

1.  Toimiston määrärahat, joiden kokonaismäärä kirjataan erityiseen budjettikohtaan komissiota 
koskevassa talousarvion pääluokassa, eritellään kyseisen pääluokan liitteessä. Liitteessä 
esitetään tulot ja menot jaoteltuina talousarvion pääluokkien tapaan.

2.  Toimiston henkilöstötaulukko on komission henkilöstötaulukon liitteenä.

3.  Kukin toimielin on tulojen ja menojen hyväksyjä talousarviossaan lukuun "Julkaisut" varatuille 
määrärahoille.

4.  Kukin toimielin voi valtuuttaa toimiston johtajan toimimaan tulojen ja menojen hyväksyjänä 
omaan pääluokkaansa otettujen määrärahojen hallinnassa ja vahvistaa näiden valtuutusten 
rajoitukset ja edellytykset varainhoitoasetuksen mukaisesti. Toimiston johtaja tiedottaa 
johtokunnalle näistä valtuutuksista neljännesvuosittain.

5.  Toimiston talousarvio- ja varainhallinnossa noudatetaan varainhoitoasetusta ja sen 
soveltamissääntöjä sekä voimassa olevaa komission varainhoitokehystä, myös niiden 
määrärahojen osalta, joiden toteuttamista koskevan päätösvallan ovat toimistolle siirtäneet muut 
toimielimet kuin komissio.

6.  Toimiston kirjanpidossa noudatetaan komission tilinpitäjän hyväksymiä kirjanpitosääntöjä ja -
menetelmiä. Toimisto pitää erillistä kirjanpitoa virallisen lehden ja julkaisujen myynnistä. 
Myynnin nettotulot toimitetaan edelleen toimielimille.

12 artikla

Valvonta

1.  Komission sisäinen tarkastaja toimii toimiston sisäisenä tarkastajana varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Toimisto ottaa käyttöön sisäiset tarkastusvalmiudet komission pääosastoihin ja 
yksiköihin sovellettavia menettelyjä vastaavalla tavalla. Toimielimet voivat pyytää toimiston 
johtajaa sisällyttämään sisäisen tarkastuksen työohjelmaan erityistarkastuksia.

2.  Toimisto vastaa kaikkiin Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tehtävään liittyviin, 
toimivaltaansa koskeviin kysymyksiin. Euroopan unionin etujen suojaamiseksi johtokunnan 
puheenjohtaja ja OLAFin johtaja tekevät sopimuksen keskinäisistä tiedotussäännöistä..

13 artikla

Valitukset ja pyynnöt

1.  Toimisto on oman toimivaltansa rajoissa vastuussa Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetun kysymyksiin annettavista vastauksista.

2.  Kaikki kanteet toimiston toimivaltaan kuuluvilla aloilla nostetaan komissiota vastaan.
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14 artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin

1. oimiston johtaja tekee Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta 
yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1049/20011. 7 artiklassa tarkoitetut päätökset. Jos pyyntö hylätään, 
komission pääsihteeri tekee uudistettuja hakemuksia koskevat päätökset..

2. Toimistolla on asetuksen (EY) N:o 1049/2001 11 artiklan mukainen asiakirjarekisteri.

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2000/459/EY, EHTY, Euratom.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen..

16 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä ja Luxemburgissa

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta Komission puolesta

Puhemies Puheenjohtaja Puheenjohtaja

Yhteisöjen tuomioistuimen puolesta Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Presidentti Presidentti

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puolesta Alueiden komitean puolesta

Puheenjohtaja Puheenjohtaja

                                               
1 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2005 komission esittämästä 
luonnoksesta toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen 
toimintakehyksestä (B6-0634/2005)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission luonnoksen (KOM(2005)0059),

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä1,

– ottaa huomioon Nizzassa pidetyssä hallitusten välisessä konferenssissa hyväksytyn julistuksen, 
joka koskee yhteisön toimielimiä vilpittömään yhteistyöhön velvoittavaa Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 10 artiklaa,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 11. 
lokakuuta 2005 antaman lausunnon ehdotuksesta asetukseksi Euroopan ympäristökeskuksen 
sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkon perustamisesta annetun asetuksen 
(ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta toiminnanjohtajan toimikauden osalta,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ja 
budjettivaliokunnan yhdessä neuvostolle esittämän suullisesti vastattavan kysymyksen sekä 
neuvoston 15. marraskuuta 2005 pidetyssä täysistunnossa antaman vastauksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan ja 103 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että 13. tammikuuta 2004 annetussa päätöslauselmassa esitetyt näkökohdat pätevät 
olennaisilta osin edelleen, eli nykyisten ja tulevien virastojen rakenteiden järkeistäminen ja 
yksinkertaistaminen on välttämätöntä selvyyden, avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi, 
mutta myös siksi, että kahdenkymmenenviiden tai vielä useamman jäsenvaltion unionin pitää 
toimia, ja virastoja on tutkittava kiireellisesti erityisesti sen suhteen, onko niiden toiminta 
tarkoituksenmukaista ja ovatko ne avoimia tehtäviensä suorittamisessa, 

B. ottaa huomioon, että esittäessään luonnosta toimielinten väliseksi sopimukseksi komissio on 
noudattanut parlamentin tahtoa, että ennen puiteasetuksen hyväksymistä tehdään toimielinten 
välinen sopimus, jolla voidaan vahvistaa yksiselitteisesti asianmukaiset yhteiset suuntaviivat, 

C. ottaa huomioon, että edellä mainitussa, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklaa 
koskevassa julistuksessa todetaan, että jos toimielinten välisten suhteiden kannalta osoittautuu 
tarpeelliseksi tämän vilpittömän yhteistyön velvoitteen puitteissa helpottaa 
perustamissopimuksen määräysten soveltamista, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio 
voivat tehdä toimielinten välisiä sopimuksia,

1. pitää myönteisenä, että komissio on esittänyt luonnoksen;

                                               
1 EUVL C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
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2. pitää valitettavana, että neuvosto ei ole valmis käynnistämään neuvotteluja toimielinten 
välisestä sopimuksesta komission esittämän luonnoksen perusteella;

3. kehottaa komissiota jatkamaan neuvoston suostuttelemista harkitsemaan kantaansa;

4. muistuttaa, että se aikoo tulevia virastojen perustamista koskevia ehdotuksia käsitellessään 
soveltaa erityisesti seuraavia periaatteita:

a) viraston perustamiseen sovelletaan tavanomaista lainsäädäntömenettelyä eli yleensä 
yhteispäätösmenettelyä; perustamissopimuksen 308 artiklaan turvaudutaan ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kun kyseistä asiaa koskevat sopimuksen määräykset eivät muodosta 
riittävää oikeusperustaa,

b) kuhunkin viraston perustamista koskevaan ehdotukseen liitetään kustannus¬-hyöty-arvio 
sekä vaikutuksia koskeva arvio, jossa tarkastellaan myös virastovaihtoehdon kannattavuutta 
verrattuna tilanteeseen, jossa komission yksiköt hoitaisivat kyseiset tehtävät itse,

c) virastolle sen tehtävistä riippuen myönnettävä tosiasiallinen riippumattomuus ei poista 
komission poliittista vastuuta viraston toiminnasta,

d) komission osallistuessa viraston toimeenpanevan elimen, eli yleensä pääjohtajan, 
valitsemiseen ja nimittämiseen on noudatettava poliittisen vastuun ja vastuuvelvollisuuden 
vaatimusta,

e) parlamentti harjoittaa etukäteisvalvontaa kuulemalla pääjohtajan virkaa hakevia ehdokkaita 
ja jälkivalvontaa myöntämällä vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta ja valvoo jatkuvasti 
viraston tehtävien hoitamista kulloisenkin erityisvaliokunnan välityksellä; hallintoneuvosto 
päättää yksin pääjohtajan toimikauden pidentämisestä hänen ensimmäisen toimikautensa 
arvioinnin perusteella,

f) neuvosto nimittää valvovaan elimeen eli hallintoneuvostoon asiantuntemuksensa 
osoittaneita edustajia, jotka parlamentti voi tarpeelliseksi katsoessaan kutsua 
kuulemistilaisuuteen ennen heidän nimittämistään; näitä edustajia nimitetään järkevässä 
suhteessa viraston tehtäviin ja merkitykseen nähden siten, että pitkällä aikavälillä pyritään 
tehokkuuden vuoksi hallintoneuvoston koon pienentämiseen; niin kauan kuin edustajien 
lukumäärä hallintoneuvostossa vastaa jäsenvaltioiden lukumäärää, parlamentin tulisi osoittaa
omasta puolestaan kaksi jäsentä hallintoneuvostoon,

g) komissiolle voidaan esittää hallinnollinen valitus viraston toimista, joista aiheutuu 
oikeudellisia vaikutuksia kolmannelle osapuolelle, ja komission asiasta tekemään päätökseen 
voidaan hakea muutosta yhteisöjen tuomioistuimessa;

5. pitää erillisvirastojen lukumäärän jatkuvaa kasvua huolestuttavana (virastoja on nykyisin 23, 
kun niitä vuonna 1995 oli ainoastaan viisi), koska tällöin komission toimeenpanevaa roolia 
saatetaan horjuttaa ja hajauttaa useisiin pitkälti hallitusten välisen toiminnan periaatteiden 
mukaisesti toimiviin elimiin, ja toivoo siksi, että uusia virastoja ei perustettaisi ainakaan ennen 
kuin Euroopan perustuslakisopimuksen ratifiointia koskeva harkintavaihe on saatu päätökseen;

6. pitää erillisvirastoista yhteisön talousarvioon kohdistuvan rasituksen kasvamisen perusteella 
myönteisenä, että komissio aiotaan luonnoksessa velvoittaa sisällyttämään kuhunkin viraston 
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perustamista koskevaan ehdotukseen vaikutuksia koskeva arvio, jossa otetaan huomioon 
toissijaisuusperiaate ja oikeasuhteisuuden periaate ja arvioidaan mahdollisimman hyvin 
etukäteen valvonnasta ja yhteensovittamisesta aiheutuvia ennakoitavia kuluja sekä 
henkilöstöresursseihin ja hallintomenoihin kohdistuvia vaikutuksia;

7. toteaa, että virastot saavat tukea yhteisön talousarviosta, mutta jäsenvaltioiden lähettämät 
edustajat tekevät hallintoneuvostoissa poliittisia päätöksiä, jotka koskevat yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpanoa; 

8. pitää valitettavana, että komissio ei ole selvästikään halukas esittämään selvää näkemystä 
nykyisten virastojen toiminnan ja kehittämisen taloudellisista seurauksista tulevien 
rahoitusnäkymien kautta varten; 

9. edellyttää virastojen hallintomenojen enimmäiskasvuasteen vahvistamista toimielinten välisessä 
sopimuksessa periaatteena, joka rinnastuu komission yhteydessä edellytettyyn lähestymistapaan; 

10. vaatii luonnostekstistä poiketen, että toimielinten välistä sopimusta alettaisiin vähitellen soveltaa 
nykyisiin virastoihin;

11. kehottaa valiokuntien puheenjohtajakokousta laatimaan katsauksen virastojen suhteen 
toimivaltaisten pysyvien valiokuntien, budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan 
yhteistyöstä virastojen toimintaa käsiteltäessä ja saattamaan vuonna 1998 hyväksytyt 
suuntaviivat ajan tasalle;

12. kehottaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa seuraamaan, miten asiat 
kehittyvät komission luonnoksen suhteen, ja käsittelemään sitä tarvittaessa uudelleen;

13. pyytää perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan 
puheenjohtajaa ja esittelijää solmimaan epävirallisia poliittisen tason suhteita neuvoston ja 
komission edustajiin, jotta saadaan tietää, mitä neuvosto kaavailee sääntelyvirastojen tulevia 
rakenteita koskevien horisontaalisten toimien osalta;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2008 sääntelyvirastojen 
institutionaalisten näkökulmien tulevaa sopimusta koskevasta strategiasta (2008/2103(INI)) -
Georgios Papastamkosin mietintö (Väliaikainen painos)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon 11. maaliskuuta 2008 "Euroopan unionin virastot –
tulevaisuuden näkymiä" (KOM(2008)0135),

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2004 komission tiedonannosta "Euroopan unionin 
sääntelyvirastojen toimintakehys"1 antamansa päätöslauselman,

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2005 esitetyn luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi 
Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059),

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan sekä 
budjettivaliokunnan yhteisesti neuvostolle esittämän suullisen kysymyksen ja neuvoston 
15. marraskuuta 2005 pidetyssä täysistunnossa antaman vastauksen (0-0093/05),

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2005 komission luonnoksesta toimielinten väliseksi sopimukseksi 
Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 17. huhtikuuta 2008 tekemän päätöksen,

–   ottaa huomioon komission puheenjohtajan Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston 
puheenjohtajalle 7. toukokuuta 2008 lähettämän kirjeen toimielinten välisen poliittisen 
työryhmän perustamisesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0354/2008),

A. considérant que les efforts déployés par le Parlement et la Commission en vue de fixer un A.   
ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja komission pyrkimykset määritellä 
eurooppalaisten sääntelyelinten toimintakehys oikeudellisesti sitovalla tavalla ovat 
epäonnistuneet,

B.   ottaa huomioon, että 25. helmikuuta 2005 esitetyn toimielinten välistä sopimusta koskevan 
luonnoksen osalta ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä neuvoston institutionaalis-
poliittisen kieltäytymisen vuoksi ja että komissio päätti peruuttaa ehdotuksensa toimielinten 
väliseksi sopimukseksi ja korvata sen kehotuksella osallistua toimielinten väliseen 
vuoropuheluun, joka johtaisi yhteiseen lähestymistapaan,

                                               
1 EUVL C 92 E, 16.4.2004, s. 119..
2 EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 123.
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C.   panee merkille, että vaikka sääntelyviranomaiset vaikuttavat ensi näkemältä 
"pieninstituutioilta", niiden vaikutus eurooppalaiseen hallintotapaan on kuitenkin suuri,

D.   katsoo, että edelleen on määritettävä ainakin sääntelyviranomaisten perustavanlaatuiset 
rakenteelliset ominaisuudet, koska ne on hyväksytty toimielinten kaltaiseksi osaksi Euroopan 
unionia,

E.   ottaa huomioon, että komissio ehdottaa toimielinten välisen työryhmän perustamista, joka 
laatisi yhteisen kehyksen sääntelyvirastoille ja määrittäisi Euroopan unionin kunkin toimielimen 
toimivallan sääntelyvirastojen suhteen,

F.   ottaa huomioon, että komissio laatii horisontaalisen arvioinnin sääntelyvirastojen toiminnasta 
vuosina 2009–2010 ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian 
kertomuksen arvioinnin tuloksista,

G.   kannattaa komission päätöstä olla ehdottamatta uusien virastojen perustamista ennen 
toimielinten välisen työryhmän työn saattamista päätökseen,

H.   katsoo, että komission ei tulisi poiketa vuonna 2005 esitetyn toimielinten välistä sopimusta 
koskevan luonnoksen perusperiaatteista, jotka koskevat muutoksia nykyisten sääntelyvirastojen 
perustoimintoihin, jotta ne olisivat uuden lähestymistavan mukaisia,

I.   toteaa, että voimassa on jo sellaisia toimeenpanovirastoja koskeva yhteinen sääntelykehys1 joille 
on annettu ajallisesti ennalta määritettyjä tehtäviä hoitaa yhteisön ohjelmia,

Yleistä

1.   pitää komission ehdotusta perusteltuna aloitteena ja on valmis osallistumaan toimielinten 
välisen työryhmän työskentelyyn edustajiensa kautta, mutta katsoo, että "yhteinen 
lähestymistapa" jää alle sen odotusten toimielinten välisen sopimuksen saavuttamisesta; toteaa, 
että tämä ei estä muiden yhteisymmärryksen muotojen kehittämistä työryhmän työn tuloksena;

2.   vetoaa neuvostoon budjettiviranomaisen yhden osapuolen ominaisuudessa, jotta se osallistuisi 
rakentavasti kyseisen työryhmän toimintaan;

3.   kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan yhdessä parlamentin kanssa toimielinten välisen
työryhmän työohjelman mahdollisimman pian, jotta työryhmä voi käynnistää työskentelynsä 
syksyllä 2008;

4.   katsoo, että toimielinten välisen työryhmän työohjelman on sisällettävä muun muassa seuraavat 
seikat:

   – ne alat, joihin komission vuoden 2009 loppuun mennessä laatimassa horisontaalisessa 
arvioinnissa on keskityttävä,

   – virastojen perustamistarpeiden arviointia koskevat objektiiviset kriteerit, joissa otetaan 
huomioon mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut,

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19. joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien 

hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).
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   – virastojen työskentelyn ja saavutusten säännöllinen, koordinoitu ja johdonmukainen 
arviointi, ulkoinen arviointi mukaan luettuna, ennen kaikkea kustannus-hyötyanalyysien 
pohjalta,

   – arvio siitä, onko virastovaihtoehto kustannustehokkaampaa kuin se, että komission yksiköt 
suorittavat kyseiset tehtävät,

   – pohdinnat siitä, mitä hyötyä mahdollisesti menetetään erillisten sääntelyvirastojen 
toiminnan kautta komission yksiköiden toiminnan asemesta,

   – toimet virastojen toiminnan avoimuuden lisäämiseksi erityisesti tarkastelemalla niiden 
tärkeimpiä rakenteellisia ominaisuuksia,

   – virastojen itsenäisyyttä ja sääntelyä koskevien ehtojen asettaminen, erityisesti kun on kyse 
niiden toimintaa koskevan komission vastuun luonteesta ja laajuudesta, ottaen huomioon, että 
komission vastuu ei voi ylittää sen käytännön vaikutusvaltaa kyseisen viraston toimintaan,

   – neuvoston ja komission edustajien nimittäminen virastojen valvontamekanismeihin ja 
ehdokkaiden kuuleminen Euroopan parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa,

   – virastojen toimeenpanoelinten, erityisesti johtajan, nimittäminen ja Euroopan parlamentin 
asema tässä menettelyssä,

   – tarve virastojen yhdenmukaiseen lähestymistapaan, joka koskee niiden varainhoitovuoden 
toiminnan esittelyä ja niiden selostuksia ja kertomuksia talousarviohallinnostaan ja 
varainhoidostaan,

   – kaikkien virastojen johtajia koskeva vaatimus tarkastuslausuman laatimisesta ja 
allekirjoittamisesta, mukaan luettuna tarvittaessa varaukset,

  – yhdenmukaistettu malli, joka on kaikkien erillisvirastojen ja virastojen sovellettavissa ja 
jossa erotetaan selkeästi:

   – vuosikertomus, joka kertoo viraston toiminnasta, työstä ja saavutuksista ja joka on 
tarkoitettu yleiselle lukijakunnalle,

   – rahoitusselvitykset ja talousarvion täytäntöönpanoa koskeva kertomus,

   – toimintakertomus, joka laaditaan komission pääosastojen pääjohtajien vuotuisten 
toimintakertomusten mukaisesti,

   – viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma ja muut mahdolliset varaukset tai 
huomautukset, joihin johtajan mielestä on asianmukaista kiinnittää vastuuvapausviranomaisen 
huomio;

   – periaatteiden määrittely sen päättämiseksi, voidaanko korvauksia ja maksuja käyttää 
virastojen rahoituslähteinä, ja jos voidaan, missä määrin,
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   – säännös nykyisten virastojen olemassaolon oikeutuksen toistuvasta tarkastelusta ja niiden 
perusteiden laatiminen, joilla määritellään, milloin sääntelyviraston voidaan katsoa täyttäneen 
tehtävänsä ja se voidaan lakkauttaa;

5.   pitää valitettavana, että EU:n virastojen perustamista varten ei ole yleistä strategiaa; toteaa, että 
uusia virastoja luodaan tapauskohtaisesti, minkä vuoksi sui generis -pohjalta perustettavat 
sääntelyvirastot, toimeenpanovirastot ja muut yhteisön elimet muodostavat läpinäkymättömän ja 
hajanaisen kokonaisuuden;

6.   kiinnittää huomiota komission kantaan, jonka mukaan sääntelyvirastojen perustaminen, johon 
myös Euroopan parlamentti toisinaan osallistuu, on jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ilmaus ja 
niiden toiminta perustuu yhteentoimivuuteen ja toimivallan harjoittamiseen, jonka myöntäminen 
yksinomaan toimielimille aiheuttaisi vastalauseita keskittämisestä;

7.   kehottaa neuvostoa ja komissiota toimimaan yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa 
virastojen tulevaa asemaa koskevan selkeän, yhteisen ja sitovan kehyksen laatimiseksi osana 
eurooppalaista hallintotapaa;

8.   katsoo, että on varmistettava sääntelyvirastojen avoimuus erityisesti niiden toimintaa, tietojen 
julkaisemista ja saatavuutta sekä niiden toiminnan suunnittelua ja sitä koskevaa 
selontekovelvollisuutta ajatellen;

9.   katsoo, että kiireellisesti tavoitellun toimielinten välisen yhteisymmärryksen "yhteistä kehystä" 
varten on tähdättävä sääntelyvirastojen toiminnan rationalisointiin ja saadun lisäarvon 
maksimointiin siten, että edellytetään parempaa avoimuutta, tuntuvaa demokraattista valvontaa 
ja lisää tehokkuutta;

10.   pitää välttämättömänä kaikkien sääntelyvirastojen rakennetta, toimintaa ja valvontaa koskevien 
yhteisten vähimmäisperiaatteiden ja -sääntöjen laatimista virastojen luonteesta riippumatta;

11.   katsoo, että osallistuminen sääntelyvirastojen toimintaan on varmistettava jäsentämällä 
virallisesti osapuolten kuulemista ja niiden kanssa käytävää vuoropuhelua koskevat prosessit;

12.   katsoo, että virastojen rakenteellinen ja toiminnallinen monimuotoisuus herättää vakavia 
kysymyksiä sääntelyllisistä tekijöistä, hyvästä hallintotavasta sekä institutionaalisista suhteista 
keskittämisen ja hajauttamisen näkökulmasta;

13.   puoltaa ajatusta, jonka mukaan hyvän hallinnon periaatteet on turvattava noudattamalla 
yhteistä lähestymistapaa henkilöstövalintaprosesseissa, budjetoinnissa ja resurssihallinnossa 
sekä tehokkaassa hallinnon ja suoritusten arvioinnissa;

14.   aikoo pohtia, olisiko komission sitoumuksen uusien sääntelyvirastojen perustamista koskevan 
ehdotuksen lykkäämisestä koskettava myös kahta vireillä olevaa energia- ja televiestintäalan 
ehdotusta;

15.   painottaa, että on sääntelyvirastojen perustamiseen ja toimintaan on kohdistettava 
parlamentaarista valvontaa, johon sisältyvät etenkin seuraavat seikat:

   – virastojen oman vuotuisen kertomuksen laatiminen Euroopan parlamentille,
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   – mahdollisuus kutsua virastojen johtajat nimittämisvaiheessa Euroopan parlamentin asiasta 
vastaavien valiokuntien kuultaviksi, ja

   – Euroopan parlamentin myöntämä vastuuvapaus niiden virastojen talousarvion 
toteuttamisesta, jotka saavat yhteisön rahoitusta;

16.   kehottaa komissiota toimittamaan sääntelyvirastojen horisontaalisen arvioinnin johtopäätökset 
hyvissä ajoin ennen ajanjakson 2009–2010 päättymistä, jotta toimielinten välinen työryhmä voi 
käsitellä niitä;

17.   kehottaa komissiota laatimaan tulosten vertailua varten viitearvoja ja vahvistamaan selvät 
säännöt sellaisten erillisvirastojen lopettamista varten, joiden tulokset ovat heikkoja;

18.   kehottaa puhemiestä ja puheenjohtajakokousta asettamaan etusijalle komission ehdottaman 
työryhmän kokoonpanoa koskevan kysymyksen, ja pitää asianmukaisena, että parlamentti on 
edustettuna tässä työryhmässä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan, 
budjettivaliokunnan ja kahden muun valiokunnan puheenjohtajien tai esittelijöiden toimesta, 
joilla on käytännön kokemusta sääntelyvirastojen toiminnan valvonnasta;

19.   toistaa sekä parlamentin että komission vuoden 2005 luonnokseen toimielinten välisestä 
sopimuksesta sisältyvän pyynnön sisällyttää viraston toimipaikkaa koskeva päätös 
perussäädökseen;

Talousarvioon liittyvät näkökohdat

20. 20.   toistaa pitävänsä tärkeänä, että talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1

47 kohdassa vahvistetun menettelyn soveltaminen turvataan systemaattisesti toimielinten 
tasolla, ja korostaa tarvetta varmistaa parlamentin, neuvoston ja komission hajautetuista 
erillisvirastoista 13. heinäkuuta 2007 antaman yhteisen lausuman asianmukainen seuranta;

21. on vakuuttunut, että kyseisen säännöksen soveltamista koskeva yksityiskohtainen menettely on 
ehdottomasti tarpeen; katsoo, että tällainen menettely voisi tarjota tilaisuuden ottaa esiin 
jumittuneen vuoden 2005 toimielinten välisen sopimusluonnoksen joitakin tärkeitä kohtia 
mahdollisesti yhdessä joidenkin erillisvirastoja koskevan varainhoidon puiteasetuksen2

mukautusten kanssa;

22.   toteaa, että ellei arvioinnin tuloksena voida taata hajautetun hallinnon kustannustehokkuutta ja 
toimintatehokkuutta, unionin ei pitäisi epäröidä nykyisen komission tehtävien 
ulkoistamissuuntauksen kääntämistä päinvastaiseksi, ja sen olisi laadittava selkeät säännöt 
hajautettujen virastojen tehtävien lakkauttamiseksi;

23.   tukee komission aikomusta olla ehdottamatta uusia hajautettuja virastoja ennen kuin 
arviointiprosessi on saatu päätökseen, sillä erityisesti nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1..
2 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 19 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan 

yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72).
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marginaalia ajatellen olisi tällä hetkellä erittäin vaikeaa rahoittaa mitään uutta yhteisön elintä 
ilman perusteellista uudelleenohjelmointia;

24.   pitää talousarvion kannalta seuraavia asioita kaikkein tärkeimpinä EU:n virastojen 
tulevaisuutta pohtivan toimielinten välisen työryhmän asialistalla::

Virastojen määritelmän luominen

25. muistuttaa tässä yhteydessä kolmenvälisissä neuvotteluissa 7. maaliskuuta 2007 laaditusta 
"viraston" määritelmästä, jolloin sovittiin, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 47 kohdan soveltamiseksi "viraston" määritelmä perustuu siihen, onko kyseinen 
elin perustettu Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20021 (varainhoitoasetus) 185 artiklan mukaisesti;

26. haluaa korostaa merkitystä, jonka se antaa virastoja koskevalle selkeälle ja yhtenäiselle
terminologialle, joka olisi otettava yhteiseen käyttöön; muistuttaa, että "sääntelyvirastot" ovat 
vain hajautettujen virastojen alaryhmä;

Uudet virastot – lainsäädäntömenettelyjen ja varainhoidollisten etuoikeuksien välinen yhteys

27.   pitää tärkeänä keskustella aikatauluongelmista sekä laillisista ja menettelyllisistä näkökohdista, 
joita voisi ilmetä, ellei uuden viraston rahoituksesta päästä 17. toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan mukaisesti ajoissa sopimukseen samanaikaisesti 
lainsäätäjän päätösten kanssa; pitää yhtä tärkeänä menettelyllisten takeiden pohtimista, jotta 
varmistetaan budjettivallan käyttäjän täysimääräinen osallistuminen kaikkiin kysymyksiin, joilla 
on vaikutusta talousarvioon, kuten virastojen tehtäväluettelojen laajentaminen;

28.   palauttaa mieliin, että parlamentti vaati jo vuonna 2005 edellä mainitussa päätöslauselmassaan 
ennen uuden viraston perustamisen ehdottamista pakollisia kustannushyötyarvioita, joissa olisi 
tarkasteltava erityisesti "virastovaihtoehdon (mukaan lukien arvio valvonnasta ja 
yhteensovittamisesta aiheutuvista ennakoitavista kuluista) kannattavuutta verrattuna 
tilanteeseen, jossa komission yksiköt hoitaisivat kyseiset tehtävät itse", ja sen lisäksi muun 
muassa viraston toimivaltuuksia ja työmenetelmiä tai sen riippumattomuutta komissiosta, sillä 
se kiinnostaa usein erityisesti lainsäätäjää;

Olemassa olevat virastot – valvonta

29.   korostaa, että on tarpeen toteuttaa säännöllisiä ja koordinoituja arviointeja ja tarkastuksia, jotta 
vältetään päällekkäisyydet ja voidaan arvioida sellaisten jo olemassa olevien hajautettujen 
virastojen tuoma lisäarvo, jotka eivät enää kuulu 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 47 kohdan piiriin; pitää tätä seurantana aikaisemmalle työskentelylle, jonka 
tuloksena 18. huhtikuuta 2007 käydyissä kolmenvälisissä neuvotteluissa laadittiin yhteinen 
lausunto, jossa sovittiin olemassa olevien yhteisön virastojen säännöllisestä arvioinnista 
keskittyen erityisesti niiden kustannustehokkuuteen ja annettiin yksityiskohtainen selvitys 
kriteereistä, joita käytetään arvioitavien virastojen valinnassa;

                                               
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1..
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30.   toteaa, että toteutettavassa analyysissä olisi vastattava joihinkin perustavanlaatuisiin 
kustannus–hyöty-suhdetta koskeviin kysymyksiin, ja analyysi olisi toteutettava noudattaen 
muun muassa seuraavia perusteita:

   – Merkitys: Missä määrin erillisviraston perustamissäädöksellä annetuilla tavoitteilla voidaan 
perustella talousarviossa myönnettyjä menoja?

   – Tehokkuus: Millaisia vaikutuksia erillisviraston toiminnalla on saatu aikaan?

   – Tehokkuus (kustannustehokkuus): Kuinka taloudellisesti eri panokset on muutettu 
tuloksiksi? Saavutettiinko (odotetut) vaikutukset kohtuullisin kustannuksin, erityisesti palkatun 
henkilöstön ja sisäisen organisaation osalta?

31.   huomauttaa, että kun otetaan huomioon virastojen kokonaisvaikutus talousarvioon, komission 
on osoitettava vakuuttavasti, että virastojen kautta toteutettava eurooppalainen hallinto on 
kaikkein kustannustehokkain, toimintatehokkain ja asianmukaisin vaihtoehto Euroopan unionin 
toimintalinjojen täytäntöönpanoon tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa;

Yhteiset yleispuitteet

32.   korostaa, että on tarpeen vahvistaa yhteisiä vähimmäisnormeja ottaen huomioon muun muassa 
komission aseman ja poliittisen vastuun suhteessa virastoon, isäntämaan myöntämän tuen ja 
oikeaan aikaan tehtävän ja avoimen päätöksen viraston sijaintipaikasta, joihin voitaisiin viitata 
virastojen perustamista koskevissa asetuksissa;

33.   palauttaa mieliin, että virastojen toiminnassa on oltava selkeä vastuunjako 
varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti; korostaa vastuuvapausmenettelyyn liittyviä 
virastojen velvoitteita;

34.   pitää lisäksi erittäin tärkeänä pyrkimystä määrittää joitakin yhteisiä sääntöjä virastojen 
talousarvioiden esittämiselle siten, että pyritään tekemään budjetti-indikaattoreista, kuten 
virastojen toteuttamisasteet tai yksilölliset osuudet, joista niiden tulot ja menot muodostuvat, 
avoimempia ja vertailukelpoisempia; on sitä mieltä, että EU:n talousarviosta virastoille 
myönnettävää tukea olisi ehkä mukautettava uuden sukupolven virastojen tehtäviin ja rooleihin;

35.   huomauttaa, että komission tiedonannossa esitettyjen tietojen mukaan tällä hetkellä on 29 
sääntelyvirastoa, jotka työllistävät noin 3 800 henkilöä, ja että niiden vuosittainen talousarvio, 
joka sisältää yhteisön 559 miljoonan euron osuuden, on noin 1 100 miljoonaa euroa;

36.   vaatii, että tarkastukseen/vastuuvapauteen liittyvän prosessin on oltava suhteutettu virastojen 
kokonaistalousarvioiden suuruuteen; huomauttaa erityisesti, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen käytettävissä olevia resursseja ei ole lisätty virastojen lukumäärän 
kasvamisen mukaisesti viime vuosina;

37.   toistaa 22. huhtikuuta 2008 virastojen vastuuvapauden myöntämisestä antamiensa 
päätöslauselmien 7 kohdan pyynnön siitä, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton 
tilintarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että 
tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen 
asianmukaiseen käyttöön, vaan sen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja 
siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;
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38.   katsoo, että kaikkien virastojen olisi esitettävä yhdessä henkilöstötaulukkonsa kanssa yleiskuva 
vakituisesta ja väliaikaisesta henkilöstöstään sekä kansallisten asiantuntijoiden määristä, sekä 
ilmoittaa muutoksista edellisiin kahteen vuoteen nähden;

39.   kiinnittää huomiota Euroopan tilintarkastustuomioistuimen virastojen moitteetonta 
varainhoitoa koskevaan erityiskertomukseen N:o 5/2008, jossa viitataan erityisesti toiminnan 
tarkastamiseen;

40.   kehottaa komissiota yhdistämään pienempien viranomaisten hallinnolliset tehtävät sellaisen 
kriittisen massan luomiseksi, jota tarvitaan, jotta viranomaiset voisivat noudattaa tyydyttävällä 
tavalla voimassa olevia julkisista hankinnoista annettuja säännöksiä sekä varainhoitoasetusta ja 
henkilöstösääntöjä1;

41. kehottaa komissiota tarkastelemaan kriittisesti talousarviota koskevia virastojen pyyntöjä, koska 
suurin osa virastoista ei käytä pyytämiään varoja;

o

o o

42. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.

                                               
1 Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29. helmikuuta 1968, Euroopan 

yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti 
sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).
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Euroopan parlamentin päätös 9. lokakuuta 2008 yhteisen julkilausuman "Kumppanuuteen 
perustuva EU-viestintä" hyväksymisestä (2007/2222(ACI))- Jo Leinenin mietintö (väliaikainen 
painos)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2002 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
Euroopan unionin tiedotus- ja viestintäpolitiikan uudesta yhteistyökehyksestä1,

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2003 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin tiedotus- ja 
viestintästrategiasta2,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin tiedotus- ja 
viestintästrategian toteuttamisesta3,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman valkoisesta kirjasta 
eurooppalaisesta viestintäpolitiikasta4,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 25. syyskuuta 2008 tekemän päätöksen,

–   ottaa huomioon ehdotuksen yhteiseksi julkilausumaksi "Kumppanuuteen perustuva EU-
viestintä",

-   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0372/2008),

A.   katsoo, että viestintä on tärkeä osa sekä edustuksellista että osallistuvaa demokratiaa,

B.   katsoo, että yksi EU:n demokraattisten osatekijöiden vahvuuksista liittyy yhteisön tason 
viestintärakenteisiin, jotka yhdistävät toimielimet ja kansalaiset,

C.   katsoo, että aikaisemmista EU-vaaleista ja -kansanäänestyksistä saadut kokemukset osoittavat, 
että EU-asioihin perehtyneiden ja niistä kiinnostuneiden osallistuminen on todennäköisempää, 
kun taas niiden osallistuminen, jotka eivät ole hyvin perillä asioista, on epätodennäköisempää; 
ottaa huomioon, että Irlannin kansanäänestyksen jälkeen tehty tutkimus osoitti jälleen kerran 
tämän pitävän paikkansa,

D.   katsoo, että Euroopan unionia koskeva viestintä edellyttää poliittista sitoumusta EU:n 
toimielimiltä ja jäsenvaltioilta kaikilla tasoilla,

                                               
1 EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 400.
2 EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 591.
3 EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
4 EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 369.
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1.   hyväksyy yhteisen julkilausuman "Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä", joka on tämän 
päätöksen liitteenä, ja päättää liittää julkilausuman työjärjestykseensä; kehottaa julkaisemaan 
julkilausuman Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen liitteineen neuvostolle ja komissiolle.
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LIITE
Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä

Tavoitteet ja periaatteet

1.  Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio pitävät erittäin tärkeänä EU-asioita 
koskevan viestinnän parantamista, jotta Euroopan kansalaiset voisivat käyttää oikeuttaan 
osallistua demokraattiseen toimintaan unionissa, jossa päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä unionin kansalaisia. Tässä olisi noudatettava 
moniarvoisuuden, osallistumisen ja avoimuuden periaatteita.

2.  Nämä kolme toimielintä haluavat kannustaa lähentämään näkökantoja Euroopan unionin 
viestinnän painopisteistä kokonaisuudessaan, edistää EU-lähestymistavasta saatavaa lisäarvoa 
EU-asioita koskevassa viestinnässä, helpottaa tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
kehittää toimielinten välistä synergiavaikutusta näihin painopisteisiin liittyvää viestintää 
toteutettaessa sekä helpottaa tarvittaessa yhteistyötä toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä.

3.  Kolme toimielintä ovat tietoisia siitä, että Euroopan unionia koskeva viestintä edellyttää EU:n 
toimielinten ja jäsenvaltioiden poliittista sitoutumista ja että jäsenvaltioilla on oma vastuunsa 
siitä, että niiden kansalaisille tiedotetaan EU-asioista.

4.  Kolme toimielintä uskovat, että EU-asioita koskevassa tiedotus- ja viestintätoiminnassa kaikille 
olisi annettava mahdollisuus saada oikeaa ja monipuolista tietoa Euroopan unionista, ja sen olisi 
autettava kansalaisia käyttämään oikeuttaan tuoda esille mielipiteitään ja osallistua aktiivisesti 
julkiseen keskusteluun Euroopan unionia koskevista asioista.

5.  Kolme toimielintä tukevat monikielisyyden ja kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamista 
toteuttaessaan tiedotus- ja viestintätoimiaan.

6.  Kolme toimielintä ovat poliittisesti sitoutuneet edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen. 
Ne kannustavat muita EU:n toimielimiä ja elimiä tukemaan ponnistelujaan ja osallistumaan 
halutessaan tämän lähestymistavan toteuttamiseen.

Kumppanuuteen perustuva lähestymistapa

7.  Kolme toimielintä ovat tietoisia siitä, että EU-asioita koskevaan viestintähaasteeseen on tärkeää 
vastata jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välisellä kumppanuudella tehokkaan viestinnän ja 
puolueettoman tiedotuksen takaamiseksi mahdollisimman laajalle yleisölle asianmukaisella 
tasolla.

Ne haluavat kehittää synergioita kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Ne haluaisivat vahvistaa tässä tarkoituksessa käytännönläheistä kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa.
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8.  Ne muistuttavat tässä yhteydessä, että toimielinten tiedotusyhteistyöryhmän (IGI) keskeisenä 
tehtävänä toimielinten korkean tason kehyksenä on rohkaista keskustelua EU:hun liittyvästä 
tiedotuksesta ja viestinnästä synergiavaikutuksen ja täydentävyyden vahvistamiseksi. IGI, jonka 
puheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission edustajat ja 
johon alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajat osallistuvat 
tarkkailijoina, kokoontuu periaatteessa kahdesti vuodessa.

Yhteisen työskentelyn kehys
Kolme toimielintä aikovat tehdä yhteistyötä seuraavalta pohjalta:

9.  Kolme toimielintä määrittelevät IGI:n puitteissa vuosittain rajatun määrän yhteisiä viestinnän 
painopisteitä kunkin EU:n toimielimen ja jäsenvaltion vastatessa edelleen omasta 
viestintästrategiastaan ja painopisteistään.

10.  Nämä painopisteet perustuvat EU:n toimielinten ja elinten sisäisissä menettelyissään 
yksilöimiin viestinnän painopisteisiin, jotka täydentävät tarvittaessa jäsenvaltioiden strategisia 
näkemyksiä ja alan toimia kansalaisten odotukset huomioon ottaen.

11.  Kolme toimielintä ja jäsenvaltiot pyrkivät antamaan asianmukaista tukea määriteltyjä 
painopisteitä koskevalle viestinnälle.

12.  Viestinnästä vastaavien jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten yksiköiden olisi oltava yhteydessä 
toisiinsa yhteisten viestinnän painopisteiden onnistuneen täytäntöönpanon ja muiden EU:n 
viestintään liittyvien toimintojen varmistamiseksi tarvittaessa asianmukaisten hallinnollisten 
järjestelyjen pohjalta.

13.  Toimielimiä ja jäsenvaltioita pyydetään vaihtamaan tietoja muista EU:hun liittyvistä 
viestintätoimista, erityisesti toimielinten ja elinten suunnittelemista alakohtaisista 
viestintätoimista, silloin kun ne johtavat tiedotuskampanjoihin jäsenvaltioissa.

14.  Komissiota pyydetään raportoimaan aina vuoden alussa muille EU:n toimielimille tärkeimmistä 
saavutuksista edellisen vuoden yhteisten viestinnän painopisteiden täytäntöönpanossa.

15.  Tämä poliittinen julistus allekirjoitettiin [päivämäärä] .
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Euroopan parlamentin päätös 17. toukokuuta 2006 toimielinten sopimuksesta talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta  - 2006/2028(ACI)) - Sérgio 
Sousa Pinton mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 
talousarviomenettelyn parantamisesta1, ja erityisesti sen 26 kohdan,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman politiikan haasteista ja 
rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–20132,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdystä toimielinten välisestä 
sopimuksesta3,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
rahoitusnäkymiä ja toimielinten välisen sopimuksen 2007–2013 uusimista koskevasta kannasta4,

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Ehdotus talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyn toimielinten sopimuksen 
uusimisesta" (KOM(2004)0498),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Toimielinten väliset neuvottelut: Ehdotus 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyn 
toimielinten sopimuksen uusimisesta" (KOM(2006)0075),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Tarkistettu ehdotus talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyn toimielinten sopimuksen 
uusimisesta" (KOM(2006)0036),

– ottaa huomioon komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon 
"Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen: Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet 
laajentuneessa unionissa 2007–2013" (KOM(2004)0101) sekä komission tiedonannon 
"Rahoitusnäkymät 2007–2013" (KOM(2004)0487) ja komission valmisteluasiakirjan koskien 
teknisiä mukautuksia komission ehdotukseen monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2007–2013 
(SEC(2005)0494),

– ottaa huomioon 18. lokakuuta 2005 annetun yhteisen julkilausuman suuntaviivoista vuosien 
2007–2013 monivuotiseen rahoituskehykseen liittyville lainsäädäntöehdotuksille,

                                               
1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin 

ja neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24).
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0224.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0453.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0010.



CM\779820FI.doc 193/380 PE423.766v01-00

FI

– ottaa huomioon 15. ja 16. joulukuuta 2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät (15915/05, 
CADREFIN 268),

– ottaa huomioon 23. tammikuuta 2006, 21. helmikuuta 2006, 21. maaliskuuta 2006 ja 4. 
huhtikuuta 2006 pidetyt kolmikantaneuvottelut,

– ottaa huomioon tämän päätöksen liitteenä olevan luonnoksen toimielinten väliseksi 
sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen liitteen VI jakson IV 1 
ja 2 kohdan sekä jakson XVIII 4 kohdan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan, 
kehitysyhteistyövaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot 
(A6-0150/2006),

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6 
0144/2006),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat saattaneet päätökseen 
neuvottelut uudesta talousarvion kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa koskevasta 
toimielinten sopimuksesta vuosiksi 2007–2013 (jäljempänä sopimusluonnos),

B. ottaa huomioon, että komissio aloitti 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 26 kohdan mukaisesti uusien rahoitusnäkymien ja uuden toimielinten sopimuksen 
valmistelun esittämällä ehdotuksia 10. helmikuuta ja 14. heinäkuuta 2004,

C. ottaa huomioon, että parlamentin neuvottelukannan hyväksymisen 8. kesäkuuta 2005 ja 
jäsenvaltioiden joulukuussa 2005 saavuttaman sopimuksen jälkeen komissio esitti tarkistetun 
ehdotuksen toimielinten sopimukseksi sekä tekniset asiakirjat Eurooppa-neuvoston päätelmien 
vaikutuksista, mikä mahdollisti neuvottelujen käynnistymisen oikeudenmukaiselta pohjalta,

D. ottaa huomioon, että parlamentti pyrki määrätietoisesti saavuttamaan kestävän monivuotisen 
rahoituskehyksen, johon sisältyvät poliittisten vaatimusten edellyttämät riittävät välineet 
tuleviksi vuosiksi sekä asianmukaiset välineet ja uudistukset täytäntöönpanon parantamiseksi,

E. ottaa huomioon, että monivuotisten ohjelmien toteutuminen täysimääräisenä edellyttää, että 
toimielinten sopimuksesta ja rahoituskehyksestä päästään yhteisymmärrykseen oikea-aikaisesti,

F. ottaa huomioon, että parlamentti oli ainoa toimielin, joka kehitti kokonaisstrategian ja toteutti 
kattavan ja perusteellisen analyysin tarpeista ensisijaisten poliittisten tavoitteiden 
yksilöimiseksi, kun taas neuvoston lähestymistapa perustui enimmäismääriin ja 
prosenttiosuuksiin,

G. ottaa huomioon, että budjettivaliokunnan mietinnössä arvioidaan myönteisesti 
sopimusluonnoksessa tehtyjä poliittisia ja taloudellisia valintoja,
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H. ottaa huomioon, että sopimusluonnos ei vaikuta tuovan esille yhdenmukaisuuteen yhteisön 
primaarioikeuden kanssa liittyviä ongelmia ja että siinä otetaan Euroopan parlamentin 
budjettioikeudet täysimääräisesti huomioon;

I. ottaa huomioon, että sopimusluonnos ei vaikuta olevan ristiriidassa Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen minkään näkökohdan kanssa; katsoo kuitenkin että olisi voitava harkita tehdä 
eräitä muutoksia työjärjestykseen ja erityisesti sen liitteeseen IV, jotta huolehditaan siitä, että 
parlamentti voi osallistua tiettyihin sopimusluonnoksessa vahvistettuihin erityismenettelyihin 
mahdollisimman hyvistä asemista lähtien; katsoo, että tämä voisi koskea etenkin seuraavia 
menettelyjä:

– liialliseen julkisen talouden ylijäämään liittyvät mukautukset,

– rahoituskehyksen tarkistus,

– hätäapuvarauksen käyttöönotto,

– Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöönotto,

– joustovälineen käyttöönotto,

– globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston käyttöönotto,

– rahoituskehyksen mukauttaminen laajentumisen edellyttämällä tavalla,

1. muistuttaa, että parlamentti on ensimmäistä kertaa rahoitusnäkymien voimaantulon jälkeen 
käynyt kahdeksan kuukauden ajan neuvotteluja tätä tarkoitusta varten perustetussa 
väliaikaisessa valiokunnassa ja hyväksynyt kolmeen pilariin perustuvan neuvottelukannan, 
jonka tavoitteena on

– ensisijaisten poliittisten tavoitteiden ja rahoitustarpeiden yhteensovittaminen,

– talousarvion rakenteen nykyaikaistaminen,

– EU:n talousarvion toteutuksen laadun parantaminen;

2. muistuttaa hylänneensä Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2005 tekemät päätelmät niiden 
nykyisessä muodossa, sillä ne eivät antaneet EU:lle tulevaisuuden haasteiden edellyttämiä 
määrällisiä ja laadullisia välineitä, ja kehotti neuvostoa turvaamaan todelliset 
neuvotteluvaltuudet parlamentin kanssa;

3. palauttaa mieliin olleensa pettynyt tapaan, jolla yhteisymmärrys saavutettiin Eurooppa-
neuvostossa, sillä yksittäiset kansalliset intressit nousivat neuvottelujen keskipisteeksi yhteisten 
eurooppalaisten tavoitteiden asemasta;

4. korostaa ilmaisseensa useaan otteeseen halukkuutensa käynnistää rakentavat neuvottelut 
neuvoston kanssa molempien neuvottelukantojen pohjalta, jotta voitaisiin päästä hyväksyttäviin 
määrällisiin ja laadullisiin parannuksiin perustuvaan sopimukseen realistisessa aikataulussa;
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5. katsoo, että kolmen toimielimen 4. huhtikuuta 2006 saavuttama sopimus oli ainoa mahdollinen 
kompromissi, johon parlamentin oli kattavien neuvottelujen puitteissa mahdollista päästä 
monivuotisesta talousarviosta, jonka pyrkimyksenä on taata EU:n lainsäädännön jatkuvuus, 
varmistaa EU:n varoja koskeva moitteeton varainhoito ja säilyttää parlamentin lainsäädäntö- ja 
budjettivaltuudet seuraavalla jaksolla;

6. panee tyytyväisenä merkille Eurooppa-neuvoston päätöksen kehottaa komissiota laatimaan 
kattava ja laaja-alainen selvitys kaikkiin EU:n menoihin ja varoihin liittyvistä näkökohdista; 
pitää kiinni siitä, että se aikoo osallistua tämän selvityksen tekemiseen budjettivallan käyttäjän 
ominaisuudessa neuvoston rinnalla tavoitteenaan aikaansaada sopimus uudesta, kattavasta 
rahoitusjärjestelmästä, joka on oikeudenmukainen, joustava, progressiivinen ja avoin ja joka 
tarjoaa unionille mahdollisuuden sovittaa pyrkimyksensä yhteen omien varojen kanssa 
jäsenvaltioiden maksamien osuuksien sijaan;

7. panee tyytyväisenä merkille saavutetun sopimuksen ja kolmeen pilariin perustuvan 
neuvottelukantansa yhteydessä saavutetun edistyksen:

Ensisijaisten poliittisten tavoitteiden ja rahoitustarpeiden yhteensovittaminen seuraavien toimien 
avulla:

– neljän miljardin euron lisäys joulukuussa 2005 pidetyssä Eurooppa-neuvostossa sovittuihin 
politiikan aloihin siten, että määrärahat osoitetaan suoraan otsakkeiden 1 a, 1 b, 2, 3 b ja 4 
ohjelmiin,

– merkittävä 2,5 miljardin korotus EIP:n varaukseen, jonka jäsenvaltiot mahdollistavat uuden 
EIP:n ja EU:n talousarvion välisen yhteisrahoitusjärjestelmän puitteissa siten, että pyrkimyksenä 
on lujittaa EU:n talousarvion vipuvaikutusta tutkimuksen ja kehityksen, Euroopan laajuisten 
verkkojen ja pk-yritysten aloilla, aina 60 miljardiin euroon asti,

– ohjelmoimattomien tarpeiden rahoituksen säilyttäminen, kuten varaus hätäapua (1,5 miljardia 
euroa) ja EU:n solidaarisuusrahastoa (aina 7 miljardiin euroon asti) varten rahoituskehyksen 
ulkopuolella jäsenvaltioilta tarvittaessa saatavin lisäresurssein,

– globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston (aina 3,5 miljardiin euroon asti) 
rahoitus rahoituskehyksen ulkopuolella käyttämällä peruutettuja määrärahoja uudelleen;

Talousarvion rakenteen parantaminen joustavoittamalla sitä seuraavien toimien avulla:

– 1,4 miljardin euron kokonaissumman säilyttäminen joustavuuden lisäämiseksi kyseisellä 
ajanjaksolla, joka sitä käytettäessä rahoitetaan jäsenvaltioilta saatavin lisäresurssein siten, että 
on mahdollista siirtää käyttämättä jäänyt vuosittainen määrä (200 miljoonaa euroa) kahdelle 
seuraavalle vuodelle ja uusi mahdollisuus käyttää välinettä samoihin tarpeisiin yli vuoden ajan,

– vastavalitun parlamentin mahdollisuus arvioida toimielinten sopimuksen ja rahoituskehyksen 
toimivuutta vuoden 2009 loppuun mennessä kertomuksen perusteella, jonka komissio sitoutui 
yksipuolisesti esittämään ja johon mahdollisesti liittyy ehdotuksia;

EU:n rahoituksen laadun parantaminen ja Euroopan parlamentin oikeuksien säilyttäminen 
seuraavien toimien avulla:



PE423.766v01-00 196/380 CM\779820FI.doc

FI

– suhteellisuuden ja käyttäjäystävällisten menettelyjen periaatteiden sisällyttäminen tarkistettuun 
varainhoitoasetukseen, jäsenvaltioiden vastuu jaetun hallinnon toimien yhteydessä EU:n 
rahoituksen paremman sisäisen valvonnan varmistamiseksi, tarve ottaa käyttöön 
yhteisrahoitusmekanismi EIP:n kanssa EU:n politiikan alojen vipuvaikutuksen lujittamiseksi, 
parlamentin ottaminen mukaan rahoitussuunnitteluun ja uusien virastojen rahoitukseen 
puuttumatta toimintaohjelmiin,

– parlamentin täysimääräinen osallistuminen laajaan uudelleentarkasteluun, parlamentin 
osallistumisen lisääminen YUTP:tä koskevaan päätöksentekoprosessiin ja ulkoisten toimien 
demokraattisempi valvonta;

8. on kuitenkin tietoinen, että monet puutteet ovat vielä ratkaisematta neuvottelujen päättyessä; 
katsoo, että näitä puutteita olisi käsiteltävä vuosien 2008–2009 uudelleentarkastelussa ja 
mahdollisuuksien mukaan vuosittaisten talousarviomenettelyjen yhteydessä; huomauttaa, että 
omia varoja koskeva erityisjärjestelmä ja menoja koskeva järjestelmä on uudistettava pikaisesti, 
jotta vältytään toistamasta seuraavan rahoituskehyksen yhteydessä samaa tuskallista kansallista 
tinkimistä;

9. toistaa kantansa, jonka mukaan kaikki tulevat rahoituskehykset olisi laadittava viiden vuoden 
jaksoiksi, jotka vastaavat parlamentin vaalikautta ja komission toimikautta;

10. palauttaa mieliin, että se kanta, joka on esitetty edellä mainitussa 8. kesäkuuta 2005 
hyväksytyssä päätöslauselmassa, säilyy tavoitteena, jolla taattaisiin optimaalinen rahoitustaso 
sekä lisäuudistukset Euroopan unionin pyrkimysten toteuttamiseksi;

11. muistuttaa, että on tarpeen ottaa käyttöön turvallisia siirtymäkauden järjestelyjä siinä 
tapauksessa, että perustuslakia koskeva sopimus tulee voimaan ennen uuden rahoituskehyksen 
päättymistä;

12. edellyttää, että seuraavaan toimielinten sopimukseen sisällytettävillä uudistuksilla on nopea 
vaikutus talousarvion laadulliseen täytäntöönpanoon, mukaan luettuina hallinnollisen taakan 
keventäminen sekä näkyvä vaikutus Euroopan kansalaisten kannalta siten, että EU:n rahoitus on 
helpommin heidän saatavillaan;

13. hyväksyy uuden toimielinten sopimuksen talousarvio- ja varainhoitovaikutukset;

14. korostaa, että valiokuntien lausunnot ovat olleet hyödyllisiä neuvottelujen aikana; katsoo, että 
toimielinten sopimus kattaa sovitussa muodossa suurimman osan valiokuntien laadullisista ja/tai 
määrällisistä pyynnöistä;

15. hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen tekstin;

16. pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tutkimaan, missä määrin olisi tarkoituksenmukaista 
muuttaa työjärjestystä ja etenkin sen liitettä IV, jotta Euroopan parlamentti voi osallistua 
sopimusluonnoksessa vahvistettuihin erityisiin menettelyihin mahdollisimman hyvistä 
lähtökohdista käsin;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.



CM\779820FI.doc 197/380 PE423.766v01-00

FI



LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN,
 NEUVOSTON

 JA KOMISSION
 VÄLINEN TOIMIELINTEN SOPIMUS

 TALOUSARVIOTA KOSKEVASTA KURINALAISUUDESTA
 JA MOITTEETTOMASTA VARAINHOIDOSTA

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNION NEUVOSTO JA EUROOPAN 
YHTEISÖJEN KOMISSIO,

jäljempänä 'toimielimet',

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1. Tämän sopimuksen tavoitteena on toteuttaa talousarviota koskevaa kurinalaisuutta, parantaa 
vuosittaista talousarviomenettelyä ja toimielinten välistä talousarviota koskevaa yhteistyötä 
sekä varmistaa moitteeton varainhoito.

2. Talousarviota koskeva kurinalaisuus koskee tässä sopimuksessa kaikkia menoja. Se sitoo 
kaikkia toimielimiä tämän sopimuksen voimassaoloaikana.

3. Tämä sopimus ei vaikuta talousarviota koskeviin toimielinten toimivaltuuksiin, sellaisina kuin 
ne on määritelty perussopimuksissa. Jos tähän kohtaan viitataan, neuvosto tekee ratkaisunsa 
määräenemmistöllä ja Euroopan parlamentti jäsentensä enemmistöllä sekä kolmella 
viidesosalla annetuista äänistä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä 'EY:n 
perustamissopimus', 272 artiklan 9 kohdan viidennessä alakohdassa määrättyjen 
äänestyssääntöjen mukaisesti.

4. Jos perustamissopimukseen tehdään vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen, jäljempänä 
'rahoituskehys', voimassaoloaikana tarkistus, jolla on vaikutuksia talousarvioon, tarvittavat 
mukautukset tehdään vastaavasti.

5. Tätä sopimusta ei voida muuttaa ilman kaikkien toimielinten suostumusta. Monivuotista 
rahoituskehystä kuvaavaa taulukkoa koskevat muutokset on tehtävä tässä sopimuksessa sitä 
varten määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

6. Tässä sopimuksessa on kolme osaa:

– I osassa määritellään rahoituskehys ja annetaan sen täytäntöönpanoa koskevat määräykset, ja I 
osaa sovelletaan kyseisen rahoituskehyksen voimassaolon ajan,

– II osa koskee toimielinten välisen yhteistyön parantamista talousarviomenettelyn aikana,
– III osa sisältää määräykset EU:n varojen moitteettomasta hoidosta.
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7. Aina katsoessaan sen tarpeelliseksi ja joka tapauksessa tehdessään ehdotuksen uudesta 
rahoituskehyksestä 30 kohdan mukaisesti komissio esittää kertomuksen tämän sopimuksen 
soveltamisesta ja liittää kertomukseen tarvittaessa muutosehdotuksia.

8. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja se korvaa:
– talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 

6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen1;

– Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä 
toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen2.

I OSA – RAHOITUSKEHYS:
MÄÄRITELMÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET

A. Rahoituskehyksen sisältö ja soveltamisala

9. Liitteenä I, on rahoituskehys. Se muodostaa viitekehyksen toimielinten väliselle talousarviota 
koskevalle kurinalaisuudelle.

10. Rahoituskehyksellä on tarkoitus varmistaa, että Euroopan unionin menokehitys keskipitkällä 
aikavälillä on hallittua sen omien varojen rajoissa, kun kehitystä tarkastellaan väljän 
menoluokituksen perusteella.

11. Rahoituskehyksessä vahvistetaan vuosien 2007–2013 kunkin vuoden sekä kunkin otsakkeen 
tai alaotsakkeen osalta maksusitoumuksiin käytettävien määrärahojen määrät. Menojen 
vuosittaiset kokonaismäärät vahvistetaan myös sekä maksusitoumuksiin käytettäville 
määrärahoille että maksumääräyksiin käytettäville määrärahoille.
Kaikki nämä määrät ilmaistaan vuoden 2004 hintoina..

Rahoituskehys ei kata niitä budjettikohtia, jotka rahoitetaan 25 päivänä kesäkuuta 2002 
annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen3, 
jäljempänä 'varainhoitoasetus', 18 artiklassa tarkoitetuilla käyttötarkoitukseensa sidotuilla 
tuloilla.

Muuta kuin Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyvää toimintaa koskevat tiedot 
sekä yhteisön omien varojen eri ryhmien ennakoitu kehitys esitetään ohjeellisina erillisissä 
taulukoissa. Nämä tiedot saatetaan vuosittain ajan tasalle rahoituskehyksen teknisen 
mukautuksen yhteydessä.

12. Toimielimet tunnustavat, että jokainen rahoituskehyksessä ilmoitetuista absoluuttisista 
määristä on Euroopan unionin yleisen talousarvion menojen vuosittainen yläraja. Toimielimet 
sitoutuvat käyttämään toimivaltuuksiaan siten, että ne noudattavat kunkin 
talousarviomenettelyn kuluessa ja asianomaisen varainhoitovuoden talousarvion 

                                               
1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.
2 EYVL C 283, 20.11.2002, s. 1.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
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toimeenpanossa eri menoille asetettuja vuosittaisia ylärajoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän sopimuksen määräysten mukaisesti mahdollisesti tehtäviä ylärajojen muutoksia.

13. Tekemällä tämän sopimuksen budjettivallan käyttäjät hyväksyvät rahoituskehyksen koko 
voimassaoloajaksi sellaiset ei-pakollisten menojen lisäykset, jotka perustuvat 
rahoituskehyksessä vahvistettujen ylärajojen puitteissa laadittuihin talousarvioihin.

Varmistaakseen varainhoidon moitteettomuuden toimielimet huolehtivat mahdollisuuksien 
mukaan siitä, että talousarviomenettelyn kuluessa ja talousarviota hyväksyttäessä eri 
otsakkeiden, lukuun ottamatta rahoituskehyksen alaotsaketta 1 B (Kasvua ja työllisyyttä 
edistävä koheesio), ylärajoihin jätetään riittävästi liikkumavaraa.

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyn mukaisesti antamaa säädöstä tai 
neuvoston säädöstä, jolla ylitetään 12 kohdan mukaisesti talousarviossa käytettävissä olevat 
määrärahat tai rahoituskehyksessä suunnitellut määrärahat ei voida panna täytäntöön, ennen 
kuin talousarviota on muutettu ja tarvittaessa rahoituskehystä riittävällä tavalla tarkistettu 
kutakin tapausta varten määrätyn menettelyn mukaisesti.

15. Maksusitoumuksiin käytettävien määrärahojen kokonaismäärä vuosittaisen mukautuksen 
jälkeen ja muut mukautukset ja tarkistukset huomioon ottaen ei yhdenkään rahoituskehykseen 
kuuluvan vuoden osalta saa aiheuttaa sellaista omien varojen tarvetta, joka ylittää omia varoja 
koskevan ylärajan.

B. Rahoituskehyksen vuosittaiset mukautukset

Tekniset mukautukset

16. Komissio tekee joka vuosi ennen varainhoitovuoden n + 1 talousarviomenettelyä seuraavat 
tekniset mukautukset rahoituskehykseen:
a) se arvioi uudelleen vuoden n + 1 hinnoin ylärajat sekä maksusitoumuksiin käytettävien 

määrärahojen ja maksumääräyksiin käytettävien määrärahojen kokonaismäärät;
b) se laskee omien varojen enimmäismäärään jäävän liikkumavaran.

Komissio tekee nämä tekniset mukautukset 2 prosentin kiinteän vuosittaisen deflaattorin 
perusteella.

Näiden mukautusten tulokset ja niiden perustana olevat talousennusteet toimitetaan 
budjettivallan käyttäjille.

Muita kyseessä olevaa vuotta koskevia teknisiä mukautuksia ei tehdä varainhoitovuoden 
aikana eikä jälkeenpäin tehtävinä korjauksina sitä seuraavina vuosina.

17. Jos todetaan, että jonkin jäsenvaltion vuosien 2007–2009 kumulatiivinen bruttokansantulo 
poikkeaa enemmän kuin ±5 prosenttia tätä sopimusta laadittaessa muodostetusta 
kumulatiivista bruttokansantuloa koskevasta arviosta, komissio mukauttaa vuotta 2011 
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koskevan teknisen mukautuksen yhteydessä määriä, jotka kyseiselle jäsenvaltiolle on osoitettu 
koheesiota tukevista varoista kyseisen kauden aikana. Tällaisten mukautusten positiivinen tai 
negatiivinen kokonaisnettovaikutus saa olla enintään 3 miljardia euroa. Jos nettovaikutus on 
positiivinen, lisävarojen kokonaismäärä rajoitetaan alaotsaketta 1 B varten vuosiksi 2007–
2010 vahvistettuihin enimmäismääriin nähden käyttämättä jääneeseen osuuteen. Tarvittavat 
mukautukset jaetaan tasasuhtaisesti vuosiksi 2011–2013, ja asianomaisia enimmäismääriä 
mukautetaan vastaavasti.

Täytäntöönpanon edellytyksiin liittyvät mukautukset

18. Ilmoittaessaan rahoituskehyksen teknisistä mukautuksista budjettivallan käyttäjille komissio 
tekee tarpeellisiksi katsomansa ehdotukset maksumääräyksiin käytettävien määrärahojen 
kokonaismäärän mukauttamiseksi täytäntöönpanon edellytykset huomioon ottaen, jotta 
varmistetaan hallittu kehitys suhteessa maksusitoumuksiin käytettäviin määrärahoihin. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät ennen vuoden n toukokuun 1 päivää päätöksen 
näistä ehdotuksista 3 kohdan mukaisesti.

Vuoden 2013 jälkeisiä maksumäärärahoja koskevien ennakkoarvioiden päivittäminen

19. Komissio päivittää vuoden 2013 jälkeisiä maksumäärärahoja koskevia ennakkoarvioita 
vuonna 2010. Päivityksessä otetaan huomioon jo toteutuneet maksusitoumus- ja 
maksumäärärahat sekä ennakkoarviot toteuttamisesta. Lisäksi siinä otetaan huomioon 
säännöt, jotka on annettu sen varmistamiseksi, että maksumäärärahat kehittyvät hallitusti 
suhteessa maksusitoumusmäärärahoihin, sekä Euroopan unionin bruttokansantuloa (BKTL) 
koskevat kasvuennusteet.

Liialliseen julkisen talouden ylijäämään liittyvät mukautukset

20. Jos koheesiorahastoon liittyvän talousarviositoumuksen jäädyttäminen päättyy liiallisia 
alijäämiä koskevassa menettelyssä, neuvosto päättää komission ehdotuksesta ja asiaa 
koskevan perussäädöksen mukaisesti jäädytettyjen sitoumusten siirtämisestä seuraaville 
vuosille. Jäädytettyjä, vuonna n tehtyjä sitoumuksia ei voida siirtää vuoden n + 2 jälkeisille 
vuosille

C. Rahoituskehyksen tarkistus

21. Säännöllisten teknisten mukautusten ja täytäntöönpanon edellytysten mukaisten mukautusten 
lisäksi rahoituskehystä voidaan omien varojen ylärajaa noudattaen tarkistaa komission 
ehdotuksesta, jos syntyy ennakoimaton tilanne.

22. Edellä 21 kohdan mukainen tarkistusehdotus on pääsääntöisesti esitettävä ja hyväksyttävä 
ennen asianomaista varainhoitovuotta tai asianomaisista varainhoitovuosista ensimmäistä 
koskevan talousarviomenettelyn aloittamista.
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Jos rahoituskehyksen tarkistus on enintään 0,03 prosenttia Euroopan unionin BKTL:sta 
ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran sisällä, se hyväksytään 3 kohdan 
mukaisesti budjettivallan käyttäjien yhteisellä päätöksellä.

Jos rahoituskehyksen tarkistus on suurempi kuin 0,03 prosenttia Euroopan unionin BKTL:sta 
ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran sisällä, se hyväksytään budjettivallan 
käyttäjien yhteisellä päätöksellä, jolloin neuvoston päätöksen on oltava yksimielinen.

23. Toimielimet tarkastelevat mahdollisuuksia kohdistaa menoja uudelleen tarkistettavana 
olevaan otsakkeeseen sisältyvien ohjelmien kesken odotettavissa olevan määrärahojen 
vajaakäytön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 40 kohdan soveltamista. Kyseisen 
otsakkeen ylärajan puitteissa olisi pyrittävä osoittamaan määrä, joka on merkittävä osa uusista 
suunnitelluista menoista sekä absoluuttiselta arvoltaan että suhteelliselta osuudeltaan.

Toimielimet tarkastelevat lisäksi mahdollisuuksia korvata jonkin otsakkeen ylärajan 
ylittäminen alentamalla jonkin toisen otsakkeen ylärajaa.

Rahoituskehyksen pakollisten menojen tarkistus ei saa vähentää ei-pakollisiin menoihin 
käytettävää määrää.

Tarkistettaessa on aina säilytettävä asianmukainen suhde maksusitoumusten ja 
maksumääräysten välillä.

D. Rahoituskehyksen mukauttamista tai tarkistamista koskevan yhteisen päätöksen tekemättä 
jättämisen seuraukset

24. Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteistä päätöstä komission ehdottamasta 
rahoituskehyksen mukauttamisesta tai tarkistamisesta ei ole tehty, aiemmin määritettyjä 
määriä sovelletaan vuosittaisen teknisen mukautuksen jälkeen edelleen menojen ylärajoina 
kyseiseen varainhoitovuoteen.

E. Hätäapuvaraus

25. Hätäapuvarauksella on tarkoitus vastata nopeasti kolmansien maiden yksittäisiin 
avuntarpeisiin, jotka koskevat ensisijaisesti humanitaarisia toimia ja tilanteen edellyttäessä 
siviilikriisinhallintaa ja väestönsuojelua, kun nämä tarpeet johtuvat tapahtumista, joita ei voitu 
ennakoida talousarviota laadittaessa. Varauksen määräksi rahoituskehyksen 
voimassaoloaikana asetetaan 221 miljoonaa euroa vuodessa kiinteinä hintoina.

Varaus otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Vastaavat 
maksusitoumusmäärärahat otetaan talousarvioon ylittämällä tarvittaessa liitteessä I vahvistetut 
enimmäismäärät.

Kun komissio katsoo tarpeelliseksi käyttää tätä varausta, se esittää budjettivallan käyttäjille 
ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä varauksesta asianmukaisiin budjettikohtiin.
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Ennen kuin komissio ehdottaa määrärahasiirtoa hätäapuvarauksen käyttämiseksi on 
selvitettävä mahdollisuudet määrärahojen uudelleen kohdentamiseen.

Samanaikaisesti siirtoehdotuksensa kanssa komissio aloittaa kolmikantamenettelyn, 
tarvittaessa yksinkertaistetussa muodossa, jotta budjettivallan käyttäjät sopivat varauksen 
käyttötarpeesta sekä tarvittavasta määrästä. Siirrot tehdään varainhoitoasetuksen 26 artiklan 
mukaisesti..

F. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

26. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston tarkoituksena on tarjota nopeasti taloudellista apua 
asiaa koskevassa perussäädöksessä määritellyissä suurkatastrofeissa, jotka tapahtuvat jonkin 
jäsenvaltion tai ehdokasmaan alueella. Solidaarisuusrahaston käyttöön vuosittain asetettavien 
määrärahojen yläraja on miljardi euroa (nykyhintoina). Kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä on 
oltava jäljellä vähintään neljäsosa vuosittain käytössä olevien varojen määrästä, jotta voidaan 
kattaa varainhoitovuoden lopulla syntyvät tarpeet. Sitä osuutta vuotuisesta määrästä, jota ei 
ole otettu talousarvioon, ei saa siirtää seuraaville vuosille.

Poikkeustapauksissa ja jos rahastossa asiaa koskevassa perussäädöksessä määritellyn 
katastrofin tapahtumisvuonna jäljellä olevat rahoitusvarat eivät riitä kattamaan budjettivallan 
käyttäjän tarpeelliseksi katsoman avun määrää, komissio voi ehdottaa erotuksen rahoittamista 
seuraavaa vuotta varten käytettävissä olevista vuosimääristä. Talousarvioon kunakin vuonna 
rahastoa varten otettava vuosimäärä ei missään olosuhteissa saa ylittää yhtä miljardia euroa.

Kun asiaa koskevassa perussäädöksessä säädetyt edellytykset solidaarisuusrahaston varojen 
käyttöön ottamiseksi täyttyvät, komissio tekee ehdotuksen rahaston käytöstä. Jos määrärahoja 
on mahdollista kohdentaa uudelleen sen otsakkeen sisällä, johon lisämenoja tarvitaan, 
komissio ottaa tämän huomioon tehdessään tarvittavan ehdotuksen varainhoitoasetuksen 
mukaisesti asianmukaisen budjettivälineen avulla. Budjettivallan käyttäjät tekevät yhdessä 
päätöksen ottaa solidaarisuusrahasto käyttöön 3 kohdan mukaisesti.

Vastaavat maksusitoumusmäärärahat otetaan talousarvioon tarvittaessa ylittämällä liitteessä I 
vahvistetut r asianomaisten otsakkeiden enimmäismäärät.

Samaan aikaan kun komissio esittää solidaarisuusrahaston käyttöönottoa koskevan 
ehdotuksensa, se aloittaa kolmikantamenettelyn, tarvittaessa yksinkertaistetussa muodossa, 
jotta budjettivallan käyttäjät sopivat solidaarisuusrahaston käyttötarpeesta ja tarvittavasta 
määrästä.

G. Joustoväline

27. Joustovälineen vuosittainen enimmäismäärä on yhteensä 200 miljoonaa euroa (nykyhintoina), 
ja siitä on tarkoitus rahoittaa tietylle varainhoitovuodelle osoitettujen varojen rajoissa tarkasti 
määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen
enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä.
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Käyttämättä jäänyt osa vuosittaisesta määrästä voidaan siirtää enintään vuodelle n + 2 saakka. 
Jos joustovälineestä päätetään irrottaa varoja, käyttöön otetaan ensin siirretyt määrärahat 
aikajärjestyksessä. Se osa vuoden n vuosittaisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 2 
kuluessa, peruuntuu.

Komissio tekee ehdotuksen joustovälineen käyttämisestä tutkittuaan kaikki mahdollisuudet 
kohdentaa määrärahat uudelleen sen otsakkeen sisällä, johon lisämenoja tarvitaan.

Ehdotus koskee joustovälineen käytön perusteita, ja siinä eritellään täytettävät tarpeet ja 
varojen määrä. Kyseistä varainhoitovuotta koskeva ehdotus voidaan tehdä vuosittaisen 
talousarviomenettelyn aikana. Komission ehdotus liitetään alustavaan talousarvioesitykseen, 
tai se sisältyy varainhoitoasetuksen mukaisesti annettavaan asianmukaiseen 
budjettivälineeseen.

Budjettivallan käyttäjät tekevät yhdessä päätöksen ottaa joustoväline käyttöön 3 kohdan 
mukaisesti. Sopimus tehdään liitteessä II olevassa C osassa määrätyssä 
neuvottelumenettelyssä

H. Globalisaatioon mukautumista tukeva eurooppalainen rahasto

28. Globalisaatioon mukautumista tukevasta eurooppalaisesta rahastosta on tarkoitus tarjota 
lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden suurten 
rakennemuutosten seurauksista, ja auttaa kyseisiä työntekijöitä pääsemään takaisin 
työmarkkinoille.

Rahaston varojen vuosittainen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa (nykyhintoina), joka 
voidaan ottaa edellisen vuoden kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta 
liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden aikana peruutetuista 
maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 B liittyviä 
tällaisia määrärahoja.

Määrärahat otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varauksena tavanomaisessa 
talousarviomenettelyssä heti kun komissio on yksilöinyt riittävät liikkumavarat ja/tai 
peruuttanut määrärahat toisen alakohdan mukaisesti.

Kun asiaa koskevassa perussäädöksessä säädetyt edellytykset globalisaatioon mukautumista 
tukevan eurooppalaisen rahaston varojen käyttöön ottamiseksi täyttyvät, komissio tekee 
ehdotuksen rahaston käytöstä. Budjettivallan käyttäjät tekevät yhdessä päätöksen ottaa 
globalisaatioon mukautumista tukeva eurooppalainen rahasto käyttöön 3 kohdan mukaisesti.

Samaan aikaan kun komissio esittää rahaston käyttöönottoa koskevan ehdotuksensa, se 
aloittaa kolmikantamenettelyn, tarvittaessa yksinkertaistetussa muodossa, jotta budjettivallan 
käyttäjät sopivat rahaston käyttötarpeesta sekä tarvittavasta määrästä, ja esittää budjettivallan 
käyttäjille asianomaisia budjettikohtia koskevan määrärahasiirtoehdotuksen.
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Globalisaatioon mukautumista tukevaan eurooppalaiseen rahastoon liittyvät määrärahasiirrot 
tehdään varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Vastaavat maksusitoumusmäärärahat otetaan talousarvioon asianomaiseen budjettikohtaan 
tarvittaessa ylittämällä liitteessä I vahvistetut enimmäismäärät

I. Rahoituskehyksen mukauttaminen laajentumisen edellyttämällä tavalla

29. Jos uusia jäsenvaltioita liittyy unioniin rahoituskehyksen kattaman ajanjakson aikana, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto mukauttavat yhdessä komission ehdotuksesta ja 3 kohdan 
mukaisesti rahoituskehystä laajentumisneuvottelujen tuloksesta johtuvien rahoitustarpeiden 
huomioon ottamiseksi.

J. Rahoituskehyksen voimassaolo ja seuraukset rahoituskehyksen puuttumisesta

30. Komissio esittää ennen 1 päivää heinäkuuta 2011 ehdotuksia uudeksi keskipitkän ajan 
rahoituskehykseksi.

Jolleivät budjettivallan käyttäjät pääse sopimukseen uudesta rahoituskehyksestä ja jollei jokin 
toimielimistä erikseen sano irti voimassa olevaa rahoituskehystä, voimassa olevan 
rahoituskehyksen viimeisen vuoden ylärajoja mukautetaan 16 kohdan mukaisesti siten, että 
säilytetään vuoden 2013 ylärajat kiinteinä hintoina. Jos uusia jäsenvaltioita liittyy Euroopan 
unioniin vuoden 2013 jälkeen, laajennettua rahoituskehystä mukautetaan tarvittaessa 
laajentumisneuvottelujen tuloksen huomioon ottamiseksi

II OSA – TOIMIELINTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN PARANTAMINEN
TALOUSARVIOMENETTELYN AIKANA

A. Toimielinten välinen yhteistyömenettely

31. Toimielimet sopivat talousarvioasioita koskevan toimielinten välisen yhteistyömenettelyn 
luomisesta. Tätä yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat liitteessä II.

B. Talousarvion laatiminen

32. Komissio tekee joka vuosi alustavan talousarvioesityksen, joka osoittaa yhteisön tosiasialliset 
rahoitustarpeet.

Esityksessä otetaan huomioon:

a) jäsenvaltioiden toimittamat rakennerahastoja koskevat ennusteet;
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b) mahdollisuus määrärahojen käyttämiseen tavoitteena säilyttää kiinteä yhteys 
maksusitoumuksiin käytettävien määrärahojen ja maksumääräyksiin käytettävien 
määrärahojen välillä;

c) mahdollisuudet aloittaa uusia politiikkoja pilottihankkeiden ja/tai uusien 
valmistelutoimien avulla tai jatkaa päättyviä monivuotisia toimia, sen jälkeen kun on arvioitu, 
ovatko edellytykset varainhoitoasetuksen 49 artiklassa tarkoitetulle perussäädökselle olemassa 
(perussäädöksen määrittely, perussäädöksen tarve täytäntöönpanoa ja poikkeuksia varten);

d) tarve varmistaa, että menot kehittyvät edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna 
talousarviota koskevien kurinalaisuusvaatimusten mukaisesti.

Alustavaan talousarvioesitykseen liitetään toimintoselvityksiä, joissa annetaan muun muassa 
varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 2 kohdan d alakohdassa edellytetyt 
tiedot (tavoitteet, indikaattorit ja arviointitiedot).

33. Toimielimet välttävät mahdollisuuksien mukaan ottamasta talousarvioon vähäisiä toiminnasta 
aiheutuvia menoeriä.

Budjettivallan käyttäjät sitoutuvat myös ottamaan huomioon talousarvion 
toteuttamismahdollisuuksien arvioinnin, jonka komissio suorittaa talousarvioesitystensä ja 
meneillään olevan talousarvion toteuttamisen yhteydessä.

Ennen talousarvioesityksen toista käsittelyä neuvostossa komissio lähettää Euroopan 
parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtajalle kirjeen, joka sisältää komission 
huomautukset Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä talousarvioesitykseen 
hyväksyttyjen tarkistusten toteutettavuudesta, sekä toiselle budjettivallan käyttäjälle kirjeen 
jäljennöksen.

Budjettivallan käyttäjät ottavat nämä huomautukset huomioon liitteessä II olevassa C osassa 
määrätyn neuvottelumenettelyn yhteydessä.

Varainhoidon moitteettomuuden varmistamiseksi, ja koska budjettinimikkeistön osastojen ja 
lukujen nimiin tehtävät merkittävät muutokset vaikuttavat varainhoitoa koskevaan komission 
yksiköiden raportointivastuuseen, budjettivallan käyttäjät sitoutuvat keskustelemaan 
komission kanssa kaikista tällaisista merkittävistä muutoksista neuvottelumenettelyn 
yhteydessä..

C. Menojen luokittelu

34. Toimielimet katsovat, että pakollisia menoja ovat menot, jotka välttämättä johtuvat 
perussopimuksista tai niiden nojalla annetuista säädöksistä.

35. Alustavassa talousarvioesityksessä on oltava luokitteluehdotus, joka koskee uusia 
budjettikohtia tai sellaisia budjettikohtia, joiden oikeusperustaa on muutettu.
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Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät hyväksy alustavassa talousarvioesityksessä 
ehdotettua luokittelua, ne tutkivat kyseisen budjettikohdan luokittelun liitteen III mukaisesti.
Ne yrittävät päästä asiassa sopimukseen liitteessä II olevassa C osassa määrätyn 
neuvottelumenettelyn avulla.

D. Ei-pakollisten menojen suurin sallittu korottaminen,
 jos rahoituskehys puuttuu

36. Toimielimet sopivat seuraavista määräyksistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 kohdan 
ensimmäisen alakohdan soveltamista:

a) EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 9 kohdan neljännessä alakohdassa määriteltyä 
Euroopan parlamentin omaa liikkumavaraa, joka on puolet enimmäislisäyksestä, 
voidaan soveltaa neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä laatimasta talousarvioesityksestä 
ja siihen mahdollisesti tehdyistä oikaisukirjelmistä alkaen.

Vuosittaisessa talousarviossa ja mahdollisissa lisätalousarvioissa on noudatettava 
enimmäislisäystä. Enimmäislisäyksen mahdollisesti käyttämättä jäänyt osa voidaan 
ottaa käyttöön lisätalousarvioesityksessä, tämän kuitenkaan estämättä uuden lisäyksen 
vahvistamista;

b) jos talousarviomenettelyn aikana ilmenee, että sen päätökseen saattaminen mahdollisesti 
edellyttää ei-pakollisten menojen kasvun vuoksi uuden maksumääräyksiin käytettäviin 
määrärahoihin sovellettavan lisäyksen ja/tai uuden maksusitoumuksiin käytettäviin 
määrärahoihin sovellettavan lisäyksen vahvistamista yhteisellä sopimuksella, jolloin 
jälkimmäinen määrä voidaan vahvistaa erisuuruiseksi kuin edellinen, toimielimet 
pyrkivät saamaan aikaan budjettivallan käyttäjien välille sopimuksen liitteessä II 
olevassa C osassa määrätyn neuvottelumenettelyn avulla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta a alakohdan soveltamista.

E. Varainhoitoa koskevien säännösten sisällyttäminen säädöksiin

37. Kuhunkin yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttäviä monivuotisia ohjelmia koskevaan 
säädökseen sisältyy säännös, jolla lainsäätäjä vahvistaa kyseisen ohjelman rahoituspuitteet.

Budjettivallan käyttäjä pitää tätä määrää ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä.

Alustavaa talousarvioesitystä laatiessaan budjettivallan käyttäjä ja komissio sitoutuvat 
olemaan poikkeamatta tästä määrästä enempää kuin viisi prosenttia kulloinkin kyseeseen 
tulevan ohjelman koko keston aikana, jollei ilmene uusia objektiivisia ja pitkäkestoisia 
seikkoja, joille on selkeät ja täsmälliset perusteet, ja ottavat erityisesti suoritettujen arviointien 
perusteella huomioon ohjelman toteuttamisesta saadut tulokset. Mikään edellä tarkoitetusta 
poikkeamisesta seurauksena oleva lisäys ei saa ylittää asianomaisen otsakkeen kulloistakin 
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enimmäismäärää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä sopimuksessa tarkoitettujen 
välineiden käyttöä.

Tätä kohtaa ei sovelleta koheesiomäärärahoihin, jotka on hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä 
ja kohdennettu ennalta jäsenvaltiokohtaisesti ja joille on vahvistettu ohjelman koko 
voimassaoloaikaa koskevat rahoituspuitteet.

38. Monivuotisia ohjelmia koskevat säädökset, joita ei hyväksytä yhteispäätösmenettelyssä, eivät 
sisällä "tarpeelliseksi arvioitua määrää".

Jos neuvosto aikoo antaa rahoitusohjeen, sillä on lainsäätäjän tahtoa ilmaiseva luonne, eikä se 
vaikuta EY:n perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan. 
Tämä määräys on mainittava kaikissa säädöksissä, joihin sisältyy tällainen rahoitusohje.

Jos kyseisestä määrästä on sovittu 4 päivänä maaliskuuta 1975 annetun Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julistuksen  mukaisessa 
neuvottelumenettelyssä, sitä pidetään tämän sopimuksen 37 kohdan mukaisena ohjeellisena 
määränä.

39. Varainhoitoasetuksen 28 artiklan mukaisessa rahoitusselvityksessä esitetään ehdotetun 
ohjelman tavoitteiden mukainen rahoitus ja aikataulu koko ohjelman ajaksi. Tarvittaessa 
kyseistä selvitystä tarkistetaan alustavaa talousarvioesitystä laadittaessa sen mukaan, kuinka 
pitkälle ohjelman toteutus on edennyt. Tämä tarkistettu selvitys toimitetaan budjettivallan 
käyttäjälle alustavan talousarvioesityksen kanssa ja sen jälkeen, kun talousarvio on 
vahvistettu.

40. Budjettivallan käyttäjät sitoutuvat 13 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määriteltyjen ei-
pakollisten menojen enimmäislisäysten rajoissa noudattamaan rakennetoimille, maaseudun 
kehittämiselle ja Euroopan kalatalousrahastolle asiaa koskevissa perussäädöksissä säädettyjä 
maksusitoumusmäärärahoja.

F. Kalastussopimuksiin liittyvät menot

41. Toimielimet sopivat kalastussopimuksiin liittyvien menojen rahoittamisesta liitteen IV 
määräysten mukaisesti

G. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) rahoittaminen

42. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 
artiklan mukaisesti otettujen YUTP:n menojen osalta toimielimet pyrkivät liitteessä II 
olevassa C osassa määrätyn neuvottelumenettelyn avulla ja komission laatiman alustavan 
talousarvioesityksen pohjalta pääsemään vuosittain sopimukseen yhteisöjen talousarvioon 
menoina otettavien YUTP:n toimintamenojen määrästä sekä tämän summan osoittamisesta 
YUTP:tä koskevan talousarvion luvun eri momenteille tämän kohdan neljännessä alakohdassa 
ehdotetulla tavalla. Jollei sopimusta tehdä, katsotaan, että Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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ottavat talousarvioon edellisessä talousarviossa otetun määrän tai, jos tämä on pienempi, 
alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetun määrän.

YUTP:n toimintamenot otetaan kokonaisuudessaan yhteen talousarvion lukuun (YUTP) ja 
jaetaan sen momenteille tämän kohdan neljännessä alakohdassa ehdotetulla tavalla. Tämä 
määrä kattaa todelliset ennakoidut tarpeet, jotka on arvioitu neuvoston vuosittain laatimien 
ennakkoarvioiden perusteella alustavan talousarvioesityksen laatimisen yhteydessä, sekä 
riittävän liikkumavaran odottamattomia toimia varten. Varaukseen ei oteta määrärahoja. 
Kukin momentti koskee jo hyväksyttyjä välineitä, ennakoituja mutta vielä hyväksymättä 
olevia välineitä sekä kaikkia tulevia – eli odottamattomia – välineitä, jotka neuvosto hyväksyy 
kyseisen varainhoitovuoden aikana.

Komissiolla on varainhoitoasetuksen mukaisesti oikeus itsenäisesti siirtää varoja momentilta 
toiselle saman YUTP:tä koskevan talousarvion luvun sisällä, millä varmistetaan YUTP:n 
toimintojen pikaisen täytäntöönpanon edellyttämä joustavuus. Jos YUTP:tä koskeva 
talousarvio ei varainhoitovuoden aikana riitä kattamaan tarpeellisia menoja, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto sopivat mahdollisimman pikaisesti ratkaisusta komission ehdotuksen 
pohjalta ja 25 kohdan määräykset huomioon ottaen.

YUTP:tä koskevaan talousarvion lukuun sisältyvät momentit, joihin YUTP-toiminnot 
osoitetaan, voivat olla seuraavanlaisia:

– kriisinhallintaoperaatiot, konfliktien ehkäisy ja ratkaiseminen ja konfliktin jälkeinen 
vakauttaminen sekä rauhanprosessien ja turvallisuuskehityksen seuranta ja täytäntöönpano,

– asesulku ja aseistariisunta,
– kiireelliset toimenpiteet,

– valmistelu- ja seurantatoimenpiteet,
– Euroopan unionin erityisedustajat.

Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että YUTP:tä varten on käytettävissä jaksolla 2007–2013 
vähintään 1 740 miljoonaa euroa ja että kolmannessa luetelmakohdassa mainitun momentin 
toimenpiteisiin osoitettavat varat voivat olla enintään 20 prosenttia YUTP:tä koskevan 
talousarvion luvun kokonaismäärästä.

43. Neuvoston puheenjohtaja kuulee Euroopan parlamenttia vuosittain neuvoston laatimasta 
ennakoivasta asiakirjasta, joka toimitetaan ennen kunkin vuoden kesäkuun 15 päivää ja jossa 
käsitellään YUTP:n tärkeimpiä näkökohtia ja perusvalintoja sekä niiden Euroopan unionin 
yleiseen talousarvioon aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ja arvioidaan vuonna n – 1 
aloitettuja toimenpiteitä. Lisäksi neuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan parlamentille 
tietoja järjestämällä vähintään viidesti vuodessa yhteisiä neuvottelukokouksia YUTP:sta 
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käytävän säännöllisen poliittisen vuoropuhelun puitteissa; tällaisten kokousten ajankohdasta 
on sovittava viimeistään ennen neuvoston toista käsittelyä järjestettävässä 
neuvottelukokouksessa. Osallistuminen näihin kokouksiin on seuraava:

– Euroopan parlamentti: asianomaisten kahden valiokunnan puheenjohtajistot

– Neuvosto: suurlähettiläs (poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puheenjohtaja)

– Komissio osallistuu näihin kokouksiin.
Aina kun neuvosto hyväksyy YUTP:n alalla menoja aiheuttavan päätöksen, sen on 
välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään viiden arkipäivän kuluttua lopullisen päätöksen 
tekemisestä annettava Euroopan parlamentille arvio suunnitelluista menoista 
('rahoitusselvitys'), etenkin niistä menoista, jotka koskevat aikataulua, henkilöstöä, tilojen ja 
muun infrastruktuurin käyttöä, kuljetusvälineitä, koulutustarpeita ja turvallisuusjärjestelyjä.

Komissio antaa budjettivallan käyttäjälle neljännesvuosittain tiedot YUTP-toimien 
toteuttamisesta sekä rahoitustilanteesta loppuvuoden osalta..
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III OSA – EU:N VAROJEN MOITTEETON HOITO

A. Yhteisön varojen tehokkaan ja yhdennetyn sisäisen valvonnan varmistaminen

44. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että on tarpeen tehostaa sisäistä valvontaa hallinnollista 
taakkaa lisäämättä, mikä edellyttää peruslainsäädännön yksinkertaistamista. Tässä yhteydessä 
ensisijaiseksi asetetaan moitteeton varainhoito, jolla pyritään myönteisen tarkastuslausuman 
saamiseen jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä hallinnoitavien varojen osalta.
Asiaankuuluvissa perussäädöksissä voidaan tarvittaessa antaa tätä varten säännöksiä. Osana 
rakennerahastoja koskevaa lisävastuutaan jäsenvaltioiden asianomaiset tarkastusviranomaiset 
laativat kansallisia perustuslaillisia vaatimuksia noudattaen arvioinnin siitä, missä määrin 
hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia.

Sen vuoksi jäsenvaltiot sitoutuvat laatimaan asianmukaisella kansallisella tasolla vuotuisen 
yhteenvedon saatavilla olevista tarkastuksista ja ilmoituksista

B. Varainhoitoasetus

45. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että tämä sopimus pannaan täytäntöön ja talousarvio 
toteutetaan noudattaen moitteetonta varainhoitoa, joka perustuu taloudellisuuden, 
tehokkuuden, vaikuttavuuden, taloudellisten etujen suojaamisen, hallinnollisten kustannusten 
oikeasuhteisuuden ja menettelyjen helppokäyttöisyyden periaatteisiin. Toimielimet toteuttavat 
asianmukaiset toimenpiteet erityisesti varainhoitoasetuksessa, joka on tarkoitus hyväksyä 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisellä julistuksella 4 päivänä maaliskuuta 
1975 vahvistetun neuvottelumenettelyn mukaisesti, samassa hengessä, jonka ansiosta vuonna 
2002 päästiin sopimukseen.

C. Rahoitussuunnitelmat

46. Komissio toimittaa kahdesti vuodessa, ensimmäisen kerran touko–kesäkuussa (yhdessä 
alustavan talousarvioesityksen mukana seuraavien asiakirjojen kanssa) ja toisen kerran joulu–
tammikuussa (talousarvion vahvistamisen jälkeen), –rahoituskehyksen otsakkeita 1 A, 2 
(ympäristö ja kalastus), 3 A, 3 B ja 4 koskevan täydellisen rahoitussuunnitelman. 
Asiakirjassa, joka on jäsennelty otsakkeiden, toimintalohkojen ja budjettikohtien mukaisesti, 
olisi yksilöitävä:

a) voimassa oleva lainsäädäntö monivuotiset ohjelmat ja vuotuiset toimet erotellen:

– monivuotisten ohjelmien osalta komission olisi ilmoitettava noudatettu 
hyväksymismenettely (yhteispäätös ja kuuleminen), kesto, ohjeelliset määrät ja 
hallintomenoihin myönnetty osuus;

– vuotuisten toimien (pilottihankkeet ja valmistelutoimet, virastot) ja komission toimivaltansa 
nojalla rahoittamien toimien osalta komission olisi esitettävä monivuotiset arviot ja 
(pilottihankkeiden ja valmistelutoimien osalta) liitteessä II olevassa D osassa vahvistettuihin 
enimmäismäärin nähden käytettävissä olevat liikkumavarat;
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b) valmisteilla olevat lainsäädäntöehdotukset: vireillä olevat komission ehdotukset 
budjettikohdittain (alempi taso), luvuittain ja toimintalohkoittain. Olisi löydettävä järjestely 
taulukkojen päivittämiseksi aina uuden ehdotuksen hyväksymisen jälkeen rahoitusvaikutusten 
arvioimiseksi.

Komission olisi tarkasteltava, miten voidaan suorittaa ristiviittaukset rahoitussuunnitelman ja 
komission lainsäädäntösuunnitelman välillä tarkempien ja luotettavampien ennusteiden 
esittämiseksi. Komission olisi kunkin lainsäädäntöehdotuksen osalta ilmoitettava, sisältyykö 
se touko-joulukuun suunnitelmaan. Budjettivallan käyttäjälle olisi ilmoitettava erityisesti:

a) kaikki hyväksytyt uudet säädökset, jotka eivät kuitenkaan sisälly touko–joulukuun 
asiakirjaan (ja asianomaiset määrät);

b) kaikki valmisteilla olevat lainsäädäntöehdotukset, jotka on esitetty mutta eivät sisälly 
touko–joulukuun asiakirjaan (ja asianomaiset määrät);

c) komission vuotuisessa lainsäädäntöohjelmassa ennakoitu lainsäädäntö ja ilmoitus 
toimista, joilla todennäköisesti on rahoitusvaikutuksia (kyllä/ei).

Tarpeen mukaan komission olisi ilmoitettava, mitä muutoksia uudet lainsäädäntöehdotukset 
aiheuttavat suunnitelmaan.

Komission toimittamien tietojen pohjalta olisi tämän sopimuksen mukaisten 
kolmikantakokousten yhteydessä aina laadittava tilannearvio.

D. Virastot ja Eurooppa-koulut

47. Laatiessaan ehdotusta uuden viraston perustamiseksi komissio arvioi kyseiseen meno-
otsakkeeseen kohdistuvia talousarviovaikutuksia. Näiden tietojen perusteella ja rajoittamatta 
kyseisen viraston perustamiseen sovellettavia lainsäädännöllisiä menettelyjä budjettivallan 
käyttäjät sitoutuvat budjettiyhteistyön nimissä pääsemään hyvissä ajoin sopimukseen kyseisen 
viraston rahoituksesta.

Vastaavaa menettelyä sovelletaan suunniteltaessa uuden Eurooppa-koulun perustamista.

E. Rakennerahastojen, koheesiorahaston, maaseudun kehittämisrahaston ja Euroopan 
kalastusrahaston mukauttaminen

 niiden käyttöedellytyksiin 

48. Jos rakennerahastoista, koheesiorahastosta, maaseudun kehittämisrahastosta ja Euroopan 
kalastusrahastosta annetaan uudet säännöt ja hyväksytään uudet ohjelmat 1 päivän 
tammikuuta 2007 jälkeen, budjettivallan käyttäjät sitoutuvat antamaan komission 
ehdotuksesta luvan siirtää seuraaville vuosille varainhoitovuonna 2007 käyttämättä jääneitä 
määrärahoja vastaavien menojen ylärajoja nostamalla.
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Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät päätökset vuoden 2007 käyttämättä jääneiden 
määrärahojen siirtoa koskevista komission ehdotuksista ennen 1 päivää toukokuuta 2008 
3 kohdan mukaisesti.

F. Uudet rahoitusvälineet

49. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että yhteisrahoitusmekanismien käyttöönotto on tarpeen 
Euroopan unionin talousarviolla saavutettavan vipuvaikutuksen vahvistamiseksi lisäämällä 
rahoituskannustimia.

Toimielimet kannattavat yksimielisesti sellaisten asianmukaisten monivuotisten 
rahoitusvälineiden laatimista, joilla edistetään julkisia ja yksityisiä investointeja.

Esittäessään alustavan talousarvioesityksen komissio antaa budjettivallan käyttäjälle 
kertomuksen Euroopan investointipankin, Euroopan investointirahaston ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin rahoittamista toimista, joilla tuetaan tutkimukseen ja 
kehittämiseen, Euroopan laajuisiin verkkoihin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtäviä 
investointeja.
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LIITE I
RAHOITUSKEHYS 2007–2013

(miljoonaa euroa
vuoden 2004 hintoina)

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
2007–2013

1. Kestävä kasvu 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1 b Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3 a Vapaus, turvallisuus ja oikeus 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3 b Kansalaisuus 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. EU maailmanlaajuisena toimijana 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Hallinto(1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Korvaukset 419 191 190 800

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
prosentteina BKTL:sta 1,10 % 1,08 % 1,07 % 1,04 % 1,03 % 1,02 % 1,01 % 1,048 %

MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
prosentteina BKTL:sta 1,06 % 1,06 % 0,97 % 1,00 % 0,96 % 0,97 % 0,94 % 1,00 %

Käytettävissä oleva liikkumavara 0,18 % 0,18 % 0,27 % 0,24 % 0,28 % 0,27 % 0,30 % 0,24 %
Omien varojen enimmäismäärä prosentteina BKTL:sta 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 %

(1) Tämän otsakkeen enimmäismääriin sisältyvistä eläkemenoista on vähennetty henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamat maksut, joiden enimmäismäärä jaksolla 2007–2013 
on 500 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina.



PE423.766v01-00 214/380 CM\779820FI.doc

FI

LIITE II

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
 TALOUSARVIOTA KOSKEVISSA ASIOISSACOLLABORATION 

A. Kun tulevan varainhoitovuoden rahoituskehykseen on tehty tekninen mukautus, jossa 
otetaan huomioon komission esittämä vuotuinen toimintastrategia, ja ennen kuin komissio 
tekee päätöksen alustavasta talousarvioesityksestä, järjestetään kolmikantaneuvottelu, jossa 
käsitellään tulevan varainhoitovuoden talousarvion mahdollisia painopisteitä. Neuvottelussa 
otetaan asianmukaisesti huomioon eri toimielinten toimivaltuudet sekä määrärahatarpeiden 
odotettavissa oleva kehitys tulevan varainhoitovuoden sekä seuraavien rahoituskehyksen 
kattamien vuosien aikana. Lisäksi otetaan huomioon alkuperäisen rahoituskehyksen 
hyväksymisen jälkeinen kehitys, jolla saattaa olla merkittävä ja pysyvä taloudellinen 
vaikutus Euroopan unionin talousarvioon.

B. Komissio määrittää esittäessään alustavan talousarvioesityksensä pakollisten menojen osalta

a) uusiin tai suunnitteilla oleviin säädöksiin liittyvät määrärahat;

b) määrärahat, jotka johtuvat edellistä talousarviota vahvistettaessa voimassa olleen 
lainsäädännön soveltamisesta.

Komissio arvioi tarkasti lainsäädäntöön perustuvien yhteisön velvoitteiden taloudelliset 
vaikutukset tarkkaan. Se saattaa tarvittaessa arvionsa ajan tasalle talousarviomenettelyn 
aikana. Se esittää budjettivallan käyttäjälle kaikki tämän pyytämät perustelut.

Komissio voi, jos se katsoo tarpeelliseksi, osoittaa budjettivallan käyttäjille ad hoc -
oikaisukirjelmän saattaakseen alustavan talousarvioesityksen maatalousmenojen arvioinnin 
perustana olevat tiedot ajan tasalle ja/tai korjatakseen kansainvälisiin kalastussopimuksiin 
liittyviin toiminnallisiin budjettikohtiin ja varauksiin otettujen määrärahojen määrää ja 
jakautumista kyseisen varainhoitovuoden tammikuun 1 päivänä voimassa oleviin 
kalastussopimuksiin liittyvien tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Tämä oikaisukirjelmä on toimitettava budjettivallan käyttäjälle lokakuun loppuun mennessä.

Jos ad hoc -oikaisukirjelmä esitetään neuvostolle vähemmän kuin yhtä kuukautta ennen 
Euroopan parlamentin ensimmäistä käsittelyä, neuvosto käsittelee sen pääsääntöisesti 
talousarvioesityksen toisen käsittelyn yhteydessä.

Budjettivallan käyttäjät pyrkivät ennen talousarvioesityksen toista käsittelyä neuvostossa 
luomaan edellytykset sille, että kumpikin toimielin voi hyväksyä oikaisukirjelmän yhdessä 
käsittelyssä.

C. 1. Otetaan käyttöön kaikkia menoja koskeva neuvottelumenettely.

2. Neuvottelumenettelyn tavoitteena on

a) jatkaa neuvotteluja yleisestä menokehityksestä ja tässä yhteydessä myös talousarvion 
suuntaviivoista tulevana vuonna komission alustavan talousarvioesityksen perusteella;
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b) pyrkiä saamaan budjettivallan käyttäjät sopimaan seuraavista seikoista:

– B osan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista määrärahoista, B 
osassa tarkoitetussa ad hoc -oikaisukirjelmässä ehdotetut määrärahat mukaan luettuina,

– talousarvioon ei-pakollisina menoina otettavista määrärahoista tämän sopimuksen 40 
kohdan mukaisesti, ja 

– varsinkin kysymyksistä, joiden osalta tässä sopimuksessa viitataan 
neuvottelumenettelyyn.

3. Menettely aloitetaan kolmikantakokouksella, joka kutsutaan koolle niin, että 
toimielimille jää riittävästi aikaa päästä sopimukseen viimeistään neuvoston 
talousarvioesityksensä laatimista varten määräämään ajankohtaan mennessä.

Kolmikantakokouksen tuloksista käydään neuvoston ja Euroopan parlamentin 
valtuuskunnan välillä neuvotteluja, joihin myös komissio osallistuu.

Jollei kolmikantakokouksessa toisin päätetä, neuvottelukokous pidetään samojen osapuolten 
välisen perinteisen tapaamisen yhteydessä sinä päivänä, jonka neuvosto on määrännyt 
talousarvioesityksensä laatimista varten.

4. Ennen Euroopan parlamentin ensimmäistä käsittelyä voidaan tarvittaessa pitää uusi 
kolmikantakokous komission kirjallisesta ehdotuksesta tai joko Euroopan parlamentin 
budjettivaliokunnan puheenjohtajan tai budjettineuvoston puheenjohtajan kirjallisesta 
pyynnöstä. Toimielimet päättävät yhteisesti kolmikantakokouksen pitämisestä sen jälkeen 
kun talousarvioesitys on hyväksytty neuvostossa ja ennen kuin Euroopan parlamentin 
budjettivaliokunta on äänestänyt ensimmäisessä käsittelyssä tehtävistä tarkistuksista.

5. Kummankin budjettivallan käyttäjän suoritettua talousarvion ensimmäisen käsittelyn 
toimielimet jatkavat neuvottelujaan päästäkseen sopimukseen ei-pakollisista ja pakollisista 
menoista sekä varsinkin keskustellakseen B osassa tarkoitetusta ad hoc -oikaisukirjelmästä.

Tätä varten kutsutaan koolle kolmikantakokous Euroopan parlamentin ensimmäisen 
käsittelyn jälkeen.

Kolmikantakokouksen tuloksista keskustellaan neuvoston toisen käsittelyn päivänä 
pidettävässä toisessa neuvottelukokouksessa.

Toimielimet jatkavat tarvittaessa neuvoston toisen käsittelyn jälkeen keskusteluja ei-
pakollisista menoista.

6. Toimielinten valtuuskuntia johtavat kolmikantakokouksissa budjettineuvoston 
puheenjohtaja, Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtaja sekä talousarviosta 
vastaava komission jäsen.
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7. Kumpikin budjettivallan käyttäjä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
neuvottelumenettelyn aikana saavutettujen tulosten noudattamisen varmistamiseksi koko 
käynnissä olevan talousarviomenettelyn ajan.

D. Jotta komissio voi arvioida hyvissä ajoin sellaisten budjettivallan käyttäjän suunnittelemien 
tarkistusten toteutettavuutta, joilla luodaan uusia tai jatketaan entisiä valmistelutoimia tai 
pilottihankkeita, budjettivallan käyttäjät ilmoittavat komissiolle aikeistaan tältä osin 
kesäkuun puoliväliin mennessä; näin asiasta voidaan keskustella alustavasti jo 
neuvottelukokouksessa neuvoston ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. Noudatetaan myös C 
osassa määrätyn neuvottelumenettelyn seuraavia vaiheita sekä tämän sopimuksen 36 kohdan 
määräyksiä tarkistusten toteutettavuudesta.

Toimielimet sopivat lisäksi pilottihankkeille myönnettävien määrärahojen kokonaismäärän 
rajoittamisesta 40 miljoonaan euroon varainhoitovuoden aikana. Ne sopivat myös uusille 
valmistelutoimille myönnettävien määrärahojen kokonaismäärän rajoittamisesta 50 
miljoonaan euroon varainhoitovuoden aikana sekä valmistelutoimien toteuttamiseen 
tosiasiallisesti sidottujen määrärahojen kokonaismäärän rajoittamisesta 100 miljoonaan 
euroon.

_______________
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LIITE III
MENOJEN LUOKITTELU

OTSAKE 1 Kestävä kasvu

1 A Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Ei-pakolliset 
menot (EPM).

1 B Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio EPM

OTSAKE 2 Luonnonvarojen suojelu ja hallinta EPM

Lukuun ottamatta
markkinatoimenpiteisiin ja suoriin tukiin kohdistuvia yhteisen 
maatalouspolitiikan menoja, mukaan lukien kalatalouden hyväksi 
toteutettavat markkinatoimenpiteet ja kolmansien kanssa tehdyt 
kalastussopimukset

Pakolliset menot 
(PM)

OTSAKE 3 Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus EPM

3 A Vapaus, turvallisuus ja oikeus EPM

3 B Kansalaisuus EPM

OTSAKE 4 EU maailmanlaajuisena toimijana EPM

Lukuun ottamatta
Euroopan unionin kolmansien kanssa tekemistä kansainvälisistä 
sopimuksista johtuvia menoja PM

maksuosuuksia kansainvälisille järjestöille tai elimille PM

lainanannon takuurahastoon suoritettavia maksuosuuksia PM

OTSAKE 5 Hallinto EPM

Lukuun ottamatta 

eläkkeitä ja erorahoja PM

palkanlisiä ja sekalaisia työsuhteen päättymisestä johtuvia menoja PM

oikeudenkäyntikuluja PM

vahingonkorvauksia PM

OTSAKE 6 Korvaukset PM

--------------------------
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LIITE IV

KALASTUSSOPIMUKSISTA JOHTUVIEN MENOJEN RAHOITTAMINEN

A. Kalastussopimuksista johtuvat menot rahoitetaan kahdesta kalatalouden 
toimintalohkoon kuuluvasta budjettikohdasta (toimintoperusteinen budjettinimikkeistö):

a) kansainväliset kalastussopimukset (11 03 01);

b) kansainvälisille järjestöille maksettavat rahoitusosuudet (11 03 02).

Kaikki rahamäärät, jotka liittyvät kyseisen varainhoitovuoden tammikuun 1 päivänä voimassa 
oleviin sopimuksiin ja niiden pöytäkirjoihin, otetaan budjettikohtaan 11 03 01. Rahamäärät, 
jotka liittyvät asianomaisen varanhoitovuoden tammikuun 1 päivän jälkeen voimaan tuleviin 
uusiin tai uudistettaviin sopimuksiin, sisällytetään budjettikohtaan 40 02 41 02 – Varaukset / 
Jaksottamattomat määrärahat (pakolliset menot).

B. Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät komission ehdotuksesta tekemään 
yhteisen sopimuksen budjettikohtiin ja varaukseen otettavasta rahamäärästä liitteessä II 
olevassa C osassa määrätyssä neuvottelumenettelyssä.

C. Komissio sitoutuu pitämään Euroopan parlamentin ajan tasalla neuvottelujen 
valmisteluista ja niiden edistymisestä, myös niiden budjettivaikutusten osalta.

Toimielimet sitoutuvat kalastussopimuksiin liittyvässä lainsäädäntömenettelyssä tekemään 
voitavansa kakkien menettelyjen toteuttamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Jos kalastussopimuksiin liittyvät määrärahat (varaus mukaan luettuna) osoittautuvat 
riittämättömiksi, komissio esittää budjettivallan käyttäjälle mahdollisesti yksinkertaistetulla 
kolmikantaneuvottelulla käytävää keskustelua varten tarvittavat tiedot tilanteeseen johtaneista 
syistä sekä toimenpiteistä, jotka voidaan toteuttaa vakiintuneilla menettelyillä. Tarvittaessa 
komissio ehdottaa asianmukaisia toimenpiteitä.

Komissio esittää budjettivallan käyttäjälle neljännesvuosittain yksityiskohtaiset tiedot 
voimassa olevien sopimusten toteuttamisesta ja talousennusteista loppuvuoden osalta.

________________________
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JULISTUKSET

1. KOMISSION JULISTUS TOIMIELINTEN SOPIMUKSEN TOIMINNAN ARVIOINNISTA

Komissio laatii toimielinten sopimuksen 7 kohdan mukaisesti vuoden 2009 loppuun mennessä 
kertomuksen toimielinten sopimuksen toiminnasta ja tarvittaessa liittää siihen asianmukaiset 
ehdotukset.

2. YHTEINEN JULISTUS TOIMIELINTEN SOPIMUKSEN 27 KOHDASTA

Komissio antaa vuotuisen budjettimenettelyn yhteydessä budjettivallan käyttäjälle tiedot 
määrästä, joka on käytettävissä toimielinten sopimuksen 27 kohdassa tarkoitettua 
joustovälinettä varten.

Päätös, jonka mukaan joustovälineestä otetaan käyttöön yli 200 miljoonaa euroa, edellyttää 
aina päätöstä määrärahojen siirtämisestä seuraavalle vuodelle.

3. JULISTUS RAHOITUSKEHYKSEN TARKISTUKSESTA

1. Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti komissiota on pyydetty tekemään 
kokonaisvaltainen ja laaja-alainen tarkistus, joka kattaa kaikki EU:n menot, mukaan lukien 
yhteinen maatalouspolitiikka, ja varat, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan 
jäsenmaksualennus,– ja esittämään siitä kertomus kaudella 2008–2009. Tähän tarkistukseen 
tulisi liittyä toimielinten sopimuksen toiminnan arviointi. Euroopan parlamentti on mukana 
tarkistuksessa menettelyn kaikissa vaiheissa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

– komission tarkistuksen esittämistä seuraavan tarkasteluvaiheen aikana huolehditaan siitä, 
että Euroopan parlamentin kanssa käydään tarvittavat keskustelut toimielinten välisen 
tavanomaisen poliittisen vuoropuhelun puitteissa ja että Euroopan parlamentin kannat otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

– joulukuussa 2005 antamiensa päätelmien mukaisesti Eurooppa-neuvosto "voi tehdä 
päätöksiä kaikkien tarkistuksen kattamien asioiden osalta". Euroopan parlamentti on mukana 
kaikissa virallisissa seurantavaiheissa asiaankuuluvien menettelyjen mukaisesti ja kaikin sille 
kuuluvin oikeuksin.

2. Osana tarkistuksen laatimiseen johtavaa kuulemis- ja mietintämenettelyä komissio 
sitoutuu käyttämään tilanneanalyysissään hyväkseen Euroopan parlamentin kanssa käytäviä 
perinpohjaisia keskusteluja. Komissio panee myös merkille Euroopan parlamentin 
aikomuksen pyytää Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien kokousta 
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tarkastelemaan omien varojen järjestelmää. Komissio katsoo tällaisen kokouksen tulosten 
olevan panos edellä tarkoitettuun kuulemismenettelyyn. Komissio tekee ehdotuksensa täysin 
omalla vastuullaan.

4. JULISTUS DEMOKRAATTISESTA VALVONNASTA JA ULKOISTEN TOIMIEN 
JOHDONMUKAISUUDESTA

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tunnustavat, että erilaisia ulkoisia toimia 
koskevia välineitä on järkiperäistettävä. Ne ovat yhtä mieltä siitä, että välineiden 
järkiperäistäminen, vaikkakin se lisää Euroopan unionin toiminnan johdonmukaisuutta ja 
reagointikykyä, ei saisi vaikuttaa kummankaan lainsäädäntövallan käyttäjän toimivaltaan, 
eikä etenkään sen harjoittamaan strategisten valintojen poliittiseen valvontaan, eikä 
budjettivallan käyttäjän toimivaltaan. Näiden periaatteiden olisi käytävä ilmi asiaa koskevien 
säädösten teksteistä, joihin olisi, kun se on asianmukaista, sisällytettävä myös tarvittava 
politiikan sisältö ja varojen ohjeellinen jakautuminen sekä tarvittaessa myös tarkistuslauseke, 
jonka mukaan säädöksen täytäntöönpanoa olisi arvioitava viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua.

Yhteispäätösmenettelyssä annettujen perussäädösten mukaisesti komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tietoja sekä kuulee niitä järjestelmällisesti toimittamalla niille 
maa-, alue- ja aihekohtaisten strategia-asiakirjojen luonnokset.

Jos neuvosto päättää mahdollisten ehdokasmaiden siirtymisestä liittymistä valmistelevaan 
vaiheeseen toimielinten sopimuksen voimassaoloaikana, komissio tarkistaa alustavat 
monivuotiset puitteet ja toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle liittymistä
valmistelevasta tukivälineestä annetun asetuksen 4 artiklan mukaisesti ottaakseen huomioon 
tällaisesta siirtymisestä seurauksena olevat menot.

Komissio toimittaa alustavan talousarvioesityksen yhteydessä budjettinimikkeistön, jolla 
varmistetaan budjettivallan käyttäjän ulkoisiin toimiin liittyvät oikeudet.

5. KOMISSION JULISTUS DEMOKRAATTISESTA VALVONNASTA JA ULKOISTEN 
TOIMIEN JOHDONMUKAISUUDESTA

Komissio sitoutuu käymään säännöllistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa maa-, 
alue- ja aihekohtaisten strategia-asiakirjaluonnosten sisällöstä sekä ottamaan asianmukaisesti 
huomioon Euroopan parlamentin kannan toteuttaessaan kyseisiä strategioita.

Tähän vuoropuheluun kuuluvat myös keskustelut mahdollisten ehdokasmaiden siirtymisestä 
liittymistä valmistelevaan vaiheeseen toimielinten sopimuksen voimassaoloaikana.

6. JULISTUS VARAINHOITOASETUKSEN TARKISTAMISESTA
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Toimielimet sitoutuvat varainhoitoasetuksen tarkistuksen yhteydessä parantamaan 
talousarvion toteuttamista ja lisäämään yhteisön rahoituksen näkyvyyttä ja kansalaisten siitä 
saamaa hyötyä asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varainhoitoasetuksen 
uudelleenlaatimisessa vuonna 2002 saavutettua edistystä. Ne pyrkivät myös mahdollisuuksien 
mukaan varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen tarkistamista koskevien 
neuvottelujen loppuvaiheessa saavuttamaan oikean tasapainon taloudellisten etujen 
suojaamisen ja hallinnollisia kustannuksia koskevan suhteellisuusperiaatteen sekä 
käyttäjäystävällisten menettelyjen välillä.

Varainhoitoasetuksen tarkistus tehdään komission muutetun ehdotuksen perusteella Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission yhteisellä julistuksella 4 päivänä maaliskuuta 1975 
vahvistetun neuvottelumenettelyn mukaisesti, samassa hengessä, jonka ansiosta vuonna 2002 
päästiin sopimukseen. Toimielimet pyrkivät myös tiiviiseen ja rakentavaan toimielinten 
väliseen yhteistyöhön, jotta soveltamissäännöt voidaan hyväksyä ripeästi 
rahoitusmenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja huolehtia samalla yhteisön taloudellisten etujen 
korkeatasoisesta suojaamisesta.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vakaasti sitoutuneet viemään varainhoitoasetusta 
koskevat neuvottelut päätökseen, niin että se voi, jos mahdollista, tulla voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2007.

7. KOMISSION JULISTUS VARAINHOITOASETUKSEN TARKISTAMISESTA

Komissio sitoutuu varainhoitoasetusta tarkistaessaan:

– ilmoittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jos se katsoo, että jossain 
säädösehdotuksessa on tarpeen poiketa varainhoitoasetuksen säännöksistä, ja perustelemaan 
poikkeamisen syyt;

– varmistamaan, että tärkeistä lainsäädäntöehdotuksista ja niiden huomattavista tarkistuksista 
tehdään lainsäädännön vaikutuksia koskevia arviointeja säännöllisesti ottaen asianmukaisesti 
huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet.

8. JULISTUS UUSISTA RAHOITUSVÄLINEISTÄ

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota ja Euroopan investointipankkia (EIP) 
tekemään toimivaltansa puitteissa ehdotuksia, joilla:
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– lisätään joulukuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti EIP:n 
valmiuksia antaa tutkimukseen ja kehittämiseen suunnattuja lainoja ja takauksia enintään 10 
miljardilla eurolla vuosina 2007–2013 siten, että EIP:n varannosta otettava rahoitusosuus on 
enintään 1 miljardi euroa riskinjakorahoitusvälinettä (RSFF) varten;

– vahvistetaan Euroopan laajuisia verkkoja sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyttäviä 
välineitä siten, että lainoja voidaan myöntää enintään noin 20 miljardia euroa ja takauksia 
enintään noin 30 miljardia euroa; EIP:n varannosta otettava rahoitusosuus lainoja varten on 
enintään 0,5 miljardia euroa (Euroopan laajuiset verkot) ja takuita varten enintään 1 miljardi 
euroa (kilpailukyky ja innovointi).

9. EUROOPAN PARLAMENTIN JULISTUS TUEN VAPAAEHTOISESTA 
MUKAUTTAMISESTA

Euroopan parlamentti ottaa huomioon joulukuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät yhteisen maatalouspolitiikan markkinoihin liittyvistä menoista ja suorista tuista 
maaseudun kehittämiseen vapaaehtoisesti siirrettävästä enintään 20 prosentin osuudesta sekä 
markkinoihin liittyvien menojen vähennyksistä. Annettaessa asianomaisiin säädöksiin 
sisältyviä tätä mukautusta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä Euroopan parlamentti arvioi 
kyseisten säännösten sovellettavuuden suhteessa EU:n periaatteisiin kuten kilpailusääntöihin 
ja muihin sääntöihin; Euroopan parlamentti pidättää oikeuden ilmaista kantansa menettelyn 
tuloksesta. Se katsoo, että maatalouden yhteisrahoitusta koskevaa kysymystä olisi hyödyllistä 
arvioida vuosien 2008–2009 tarkistuksen yhteydessä.

10. KOMISSION JULISTUS TUEN VAPAAEHTOISESTA MUKAUTTAMISESTA

Komissio ottaa huomioon joulukuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 
62 kohdan, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat siirtää yhteisen maatalouspolitiikan 
markkinoihin liittyvistä menoista ja suorista tuista maaseudun kehittämiseen lisämäärän, joka 
on enintään 20 prosenttia niille markkinoihin liittyvistä menoista ja maatalouden suorista 
tuista kertyvästä määrästä.

Annettaessa asianomaisiin säädöksiin sisältyviä tätä mukautusta koskevia yksityiskohtaisia 
sääntöjä komissio pyrkii mahdollistamaan tukien vapaaehtoisen mukauttamisen, ja se pyrkii 
samalla kaikin tavoin varmistamaan, että tällainen järjestelmä vastaa maaseudun 
kehittämispolitiikkaan sovellettavia perussääntöjä mahdollisimman hyvin.

11. EUROOPAN PARLAMENTIN JULISTUS NATURA 2000:STA

Euroopan parlamentti ilmaisee huolensa niistä joulukuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmistä, jotka koskevat yhteisen maatalouspolitiikan maaseudun kehittämiseen 
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annettavaan tukeen tehtävää vähennystä, ja tämän vähennyksen seurauksista Natura 2000:lle 
myönnettävälle yhteisön yhteisrahoitukselle. Se pyytää komissiota arvioimaan kyseisten 
säännösten seuraukset ennen uusien ehdotusten tekemistä. Se katsoo, että Natura 2000:n 
sisällyttämiselle rakennerahastoihin ja maaseudun kehittämiseen olisi annettava sille kuuluva 
etusija. Yhtenä lainsäätäjänä se pidättää oikeuden ilmaista kantansa menettelyn tuloksesta.

12. EUROOPAN PARLAMENTIN JULISTUS YKSITYISESTÄ YHTEISRAHOITUKSESTA 
JA ARVONLISÄVEROSTA KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄN KOHEESION 
TUKEMISEKSI

Euroopan parlamentti panee merkille joulukuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät säännöstä, jonka mukaan sitoumukset purkautuvat ilman eri toimenpiteitä vuonna n 
+ 3, ja sen väliaikaisesta soveltamisesta; Euroopan parlamentti pyytää, että komissio 
antaessaan asianomaisiin säädöksiin sisältyviä yksityiskohtaisia sääntöjä tämän säännön 
soveltamisesta varmistaa yhteiset säännöt yksityiselle yhteisrahoitukselle ja arvonlisäverolle 
kasvua ja työllisyyttä edistävän koheesion tukemiseksi.

13. EUROOPAN PARLAMENTIN JULISTUSVAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA 
OIKEUDEN ALUEEN RAHOITTAMISESTA

Euroopan parlamentti katsoo, että komission olisi alustavaa talousarvioesitystä esittäessään 
annettava tarkka arvio vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta varten suunnitelluista 
toimista ja että näiden toimien rahoittamisesta olisi keskusteltava toimielinten sopimuksen 
liitteessä II määrättyjen menettelyjen puitteissa..

_______________
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Euroopan parlamentin päätös 18. joulukuuta 2008 ehdotuksesta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 
muuttamiseksi (2008/2320(ACI)) - Jo Leinenin mietintö (Väliaikainen painos)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 
17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten 
sopimuksen1, ja erityisesti sen 25 kohdan,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi (KOM(2008)0834),

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 
muuttamiseksi2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0509/2008),

A.   ottaa huomioon, että budjettivaliokunta suosittelee edellä mainittuun 17. toukokuuta 2006 
tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen ehdotetun muutoksen hyväksymistä,

B.   ottaa huomioon, että ehdotettu muutos ei aiheuta perussopimuksiin ja parlamentin 
työjärjestykseen liittyviä ongelmia,

1.   hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan ehdotuksen talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2007–2013) 
muuttamiseksi;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja liitteen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2008)0618.
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LIITE
Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 

tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttaminen

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, jotka

katsovat seuraavaa:

(1) Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hintojen viimeaikainen kehitys on aiheuttanut 
huolta erityisesti kehitysmaita koskevien vaikutustensa osalta. Komissio on ehdottanut 
uuden rahoitusvälineen perustamista elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää 
nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa1, ja budjettivallan käyttäjät sopivat 21 päivänä 
marraskuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa, että tämä rahoitusväline rahoitetaan 
osittain hätäapuvarauksesta.

(2) Koska vuoden 2008 hätäapuvarauksen jäljellä oleva määrä ei riitä kattamaan 
elintarvikerahoitusvälineen tarpeita, hätäapuvarauksen määrää on korotettava, jotta sillä 
voidaan osallistua elintarvikerahoitusvälineen rahoittamiseen.

(3) Tämän poikkeustilanteen ratkaisemiseksi hätäapuvarauksen määrä olisi korotettava 
479 218 000 euroon kiinteinä hintoina ainoastaan ja poikkeuksellisesti vuoden 2008 osalta.

(4) Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
toimielinten sopimuksen 25 kohtaa olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

Lisätään 25 kohdan ensimmäiseen kohtaan seuraava virke: 

"Tämä määrä korotetaan vuodeksi 2008 poikkeuksellisesti 479 218 000 euroon kiinteinä hintoina."
Tehty Strasbourgissa 18 päivänä joulukuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta Komission puolesta
Puhemies Puheenjohtaja Puheenjohtaja

                                               
1 KOM(2008) 0450 - 2008/0149(COD).
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Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin valmiudesta integroida uusia 
jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat (2006/2226(INI)) - Alexander Stubbin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan,

– ottaa huomioon kesäkuussa 1993 Kööpenhaminassa, joulukuussa 1995 Madridissa, joulukuussa 
1997 Luxemburgissa, kesäkuussa 2003 Thessalonikissa sekä joulukuussa 2004, kesäkuussa 
2005 ja kesäkuussa 2006 Brysselissä pidettyjen Eurooppa-neuvoston kokousten puheenjohtajan 
päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon komission vuoden 2005 laajentumisstrategian (KOM(2005)0561),

– ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan perustuslaista 
tehdystä sopimuksesta1,

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman neuvottelujen käynnistämisestä 
Turkin kanssa2,

– ottaa huomioon neuvoston 3. lokakuuta 2005 hyväksymät Turkkia ja Kroatiaa koskevat 
neuvottelukehykset,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman harkintakaudesta: Euroopan 
unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat ja taustaa3,

– ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission vuoden 2005 
laajentumisstrategiasta4,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman harkintakauden jatkotoimista 
ja Euroopan tulevaisuuden analyysistä5,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Turkin liittymisvalmistelujen 
edistymisestä6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

                                               
1 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
3 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0096.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0263.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0381.
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– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0393/2006),

A. ottaa huomioon, että 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
Länsi-Balkanin maille annettiin selkeä eurooppalainen tulevaisuudenkuva, jonka lopullisena 
tavoitteena oli unionin jäsenyys (Thessalonikin toimintasuunnitelma),

B. ottaa huomioon, että 16. ja 17. kesäkuuta 2005 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
vahvistettiin sitoutuminen Thessalonikin toimintasuunnitelman täyteen täytäntöönpanoon ja että 
15. ja 16. kesäkuuta 2006 pidetyssä kokouksessa vahvistettiin aikomus kunnioittaa olemassa 
olevia, Kaakkois-Euroopan maille (Turkille ja Kroatialle – maille, joiden kanssa käydään 
liittymisneuvotteluja –, entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle ehdokasvaltiona ja 
Länsi-Balkanin maille mahdollisina ehdokasvaltioina) annettuja sitoumuksia laajentumisen 
osalta, vaikka samalla korostettiin tarvetta varmistaa, että unioni kykenee laajentuessaan 
toimimaan poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti,

C. ottaa huomioon, että neuvosto aloitti viralliset liittymisneuvottelut Turkin ja Kroatian kanssa 3. 
lokakuuta 2005,

D. ottaa huomioon, että 15. ja 16. joulukuuta 2005 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
myönnettiin entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle ehdokasvaltion asema,

E. ottaa huomioon, että kaikkien Kööpenhaminan kriteerien noudattaminen on ollut Euroopan 
unioniin liittymisen perusta vuodesta 1993 alkaen ja näin pitäisi olla myös tulevien liittymisten 
osalta,

F. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan kriteereissä mainitaan myös merkittävänä näkökohtana 
unionin valmius ottaa vastaan uusia jäseniä samalla, kun pidetään huolta Euroopan integraation 
etenemisestä,

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionin institutionaalinen valmius integroida uusia jäsenvaltioita 
on noussut yhä enemmän laajentumiskeskustelujen aiheeksi Bulgarian ja Romanian liittymisen 
jälkeen,

H. ottaa huomioon, että komission vuoden 2005 laajentumisstrategia-asiakirjasta antamassaan 
edellä mainitussa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti pyysi komissiota laatimaan vuoden 
2006 loppuun mennessä kertomuksen periaatteista, joihin unionin vastaanottovalmius perustuu,

I. ottaa huomioon, että 15. ja 16. kesäkuuta 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että 
laajentumistahdissa on otettava huomioon unionin vastaanottovalmius ja että Eurooppa-
neuvosto keskustelee joulukuussa 2006 kaikista tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, 
myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia jäseniä, sekä tavoista parantaa edelleen 
laajentumisprosessin laatua tähän mennessä saatujen myönteisten kokemusten pohjalta ja 
kaikista unionin vastaanottovalmiuteen liittyvistä olennaisista näkökohdista annettavan 
kertomuksen pohjalta, jonka komissio esittää yhdessä vuosittaisen laajentumista ja liittymistä 
edeltävää prosessia koskevan tilanneselvityksen kanssa,

J. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston mukaan kyseisen kertomuksen pitäisi kattaa myös sen 
tutkiminen, miten kansalaiset suhtautuvat laajentumiseen unionissa nyt ja tulevaisuudessa, ja 
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siinä olisi myös otettava huomioon, että laajentumisprosessista olisi tiedotettava asianmukaisesti 
unionin kansalaisille,

K ottaa huomioon, että 16. ja 17. joulukuuta 2004 Brysselissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
totesi, että sellaisten ehdokasvaltioiden kanssa aloitettavat jäsenyysneuvottelut, joiden 
liittymisellä voisi olla merkittäviä taloudellisia seurauksia, voidaan näin ollen saattaa 
päätökseen vasta sitten, kun on vahvistettu rahoituskehys vuonna 2014 alkavalle ajanjaksolle 
sekä mahdolliset rahoitusuudistukset ,

L. ottaa huomioon, että käsite "integraatiovalmius" sisältää haasteen EU:n mukauttamisesta jotta 
uudet jäsenet voidaan vastaanottaa; ottaa huomioon, että kyseinen haaste on tällä hetkellä 
ratkaisematon erityisesti sen vuoksi, että Ranska ja Alankomaat hylkäsivät 
peruslakisopimuksen, joka mahdollistaisi Euroopan unionin tehokkaan ja demokraattisen 
toiminnan, vaikka taloudellisia resursseja koskeva haaste on vielä ratkaistava,

M. ottaa huomioon, että unionin ns. vastaanottovalmiudesta käydään keskustelua tulevien 
laajentumisten yhteydessä,

N. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja on todennut Euroopan parlamentin edessä 
katsovansa, että ennen seuraavia laajentumisia pitäisi löytää institutionaalinen ratkaisu, ja 
toivovansa, että tällainen 15. ja 16. kesäkuut 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
vahvistama institutionaalinen ratkaisu voidaan saavuttaa vuoden 2008 loppuun mennessä, mikä 
mahdollistaisi sen, että unioni voi kunnioittaa sitoumuksia, joita se on antanut neuvotteluja 
käyville maille sekä niille maille, joille se on hiljattain antanut liittymismahdollisuuden,

O. ottaa huomioon, että Euroopan yhdentymisen liikevoiman ylläpitäminen vaatii ennen kaikkea 
mainitun kaltaista institutionaalista ratkaisua, minkä valtioiden ja hallitusten päämiehet 
havaitsivat vuonna 1993 Kööpenhaminassa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa,

1. huomauttaa, että laajentumiset ovat yleensä vahvistaneet unionia, tukeneet sen talouskasvua, 
vahvistaneet sen asemaa maailmalla ja vauhdittaneet uusien EU-politiikkojen kehittämistä;

2. palauttaa mieliin, että käsitettä "vastaanottovalmius" käytettiin ensi kerran virallisesti vuonna 
1993, kun Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto tunnusti, että niiden poliittisten ja taloudellisten 
kriteerien lisäksi, jotka ehdokasvaltioiden on täytettävä voidakseen liittyä unioniin, unionin 
valmius ottaa vastaan uusia jäseniä samalla, kun pidetään huolta Euroopan integraation 
etenemisestä, on myös otettava tärkeänä seikkana huomioon sekä unionissa että 
ehdokasvaltioissa;

3. palauttaa mieliin, että vaikka jokainen laajentuminen on tuonut mukanaan muutoksia unionin 
institutionaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen kehykseen, mainitut muutokset eivät ole olleet 
riittävän perusteellisia, jotta niillä olisi voitu pitää yllä unionin päätöksenteon tehokkuutta;

4. katsoo, että englanninkielinen käsite "absorption capacity" ei asianmukaisesti välitä ajatusta, 
jota sillä yritetään ilmaista, koska EU ei mitenkään absorboi jäseniään; ehdottaakin, että ilmaus 
vaihdettaisiin käsitteeksi "integration capacity" (integraatiovalmius), joka kuvaa paremmin 
EU:n jäsenyyden luonnetta;
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5. korostaa, että "integraatiovalmius" ei ole uusi kriteeri, jota sovelletaan ehdokasvaltioihin, vaan 
edellytys onnistuneelle laajentumiselle ja Euroopan integraatioprosessin syventämiselle; katsoo, 
että vastuu "integraatiovalmiuden" parantamisesta on unionilla eikä ehdokasvaltioilla;

6. katsoo, että käsite "integraatiovalmius" tarkoittaa, että laajentumisen jälkeen

– unionin toimielimet pystyvät toimimaan moitteettomasti ja tekemään päätöksiä tehokkaasti ja 
demokraattisesti erityisten menettelyjensä mukaisesti,

– unionin taloudelliset resurssit ovat riittävät sen toimien rahoittamiseen,

– unioni pystyy menestyksekkäästi kehittämään politiikkojaan ja saavuttamaan tavoitteensa 
jatkaakseen poliittisia hankkeitaan;

7. katsoo, että unionin on integraatiovalmiuden varmistamiseksi päätettävä niiden uudistusten 
laajuudesta ja sisällöstä, joita sen on toteutettava ennen seuraavaa laajentumista; katsoo, että 
arvioinnin on tässä suhteessa tapahduttava kaikissa laajentumisprosessin keskeisissä vaiheissa ja 
siinä on otettava huomioon uusien jäsenvaltioiden mahdollinen vaikutus unionin 
institutionaalisiin, taloudellisiin ja päätöksentekoa koskeviin valmiuksiin;

8. tunnustaa, että unionilla on tällä hetkellä vaikeuksia kunnioittaa sitoumuksia, joita se on antanut 
Kaakkois-Euroopan maille, koska sen nykyinen institutionaalinen, taloudellinen ja poliittinen 
rakenne ei ole sopiva tuleville laajentumisille ja kaipaa parantamista;

Integraatiovalmiuden institutionaaliset näkökohdat

9. korostaa, että ennen uutta laajentumista on erittäin tärkeää toteuttaa unionin uudistus, jotta se 
voi toimia tehokkaammin, avoimemmin ja demokraattisemmin; tämän vuoksi lisälaajentumiset 
edellyttävät seuraavia institutionaalisia uudistuksia:

a) uuden määräenemmistöäänestysjärjestelmän hyväksyminen, joka tehostaa neuvoston 
päätöksentekokykyä;

b) määräenemmistöäänestyksen alaisten asioiden huomattava lisääminen;

c) Euroopan parlamentin osallistumisen huomattava lisääminen yhdenvertaisesti neuvoston kanssa 
talousarviota ja lainsäädäntöä koskevissa asioissa;

d) Eurooppa-neuvoston ja neuvoston puheenjohtajuuden kiertoa koskevien sääntöjen 
muuttaminen;

e) ulkoasiainministerin toimen perustaminen;

f) komission kokoonpanon muuttaminen edelleen yli sen mitä Nizzan sopimuksessa määrätään;

g) komission puheenjohtajan aseman vahvistaminen ja hänen demokraattisen legitiimiytensä 
lujittaminen siten, että Euroopan parlamentti valitsee hänet;

h) yhteisöjen tuomioistuimen tuomiovallan laajentaminen kaikille unionin toiminnan aloille, 
mukaan lukien perusoikeuksien kunnioittamisen valvonta;
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i) mekanismien luominen kansallisten parlamenttien osallistumiseksi unionin toiminnan 
tarkkailuun;

j) joustojärjestelyjen parantaminen, koska yhä useammin voi käydä niin, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät halua edetä tietyissä politiikoissa samanaikaisesti tai eivät pysty siihen;

k) perussopimusten tarkistusmenettelyn muuttaminen sen yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi 
sekä sen demokraattisen luonteen ja avoimuuden lisäämiseksi;

l) ns. pilarirakenteen poistaminen ja sen korvaaminen yhdellä ainoalla kokonaisuudella, joka 
sisältää yhtenäisen rakenteen ja oikeushenkilöllisyyden;

m) sellaisen lausekkeen hyväksyminen, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden luopumisen Euroopan 
unionin jäsenyydestä;

n) unionin taustalla olevien arvojen ja sen tavoitteiden selkeä määrittely;

o) unionin toimivallan sekä sen toimintaa ja suhteita jäsenvaltioihin ohjaavien periaatteiden selkeä 
määrittely;

p) unionin päätöksentekoprosessin avoimuuden lisääminen erityisesti neuvoston toiminnan 
julkisella seurannalla, kun neuvosto toimii lainsäädäntövallan käyttäjänä;

q) niiden välineiden selkeä määrittely ja yksinkertaistaminen, joiden avulla unioni harjoittaa 
toimivaltaansa;

huomauttaa, että kaikki nämä uudistukset sisältyvät jo perustuslakisopimukseen ja että niiden 
voimaantulo mahdollistaisi laajentuneen unionin moitteettoman toiminnan ja varmistaisi sen 
valmiuden tehokkaaseen ja demokraattiseen päätöksentekoon;

Muut integraatiovalmiuden keskeiset näkökohdat

10. huomauttaa, että välttämättömien institutionaalisten uudistusten lisäksi unionin lisälaajentumiset 
edellyttävät muutoksia muiden unionin rakennetta koskevien merkittävien näkökohtien osalta, 
kuten

a) Euroopan unionin perusoikeuskirjan hyväksyminen ja jäsenvaltioiden välisten 
solidaarisuustoimien tehostaminen;

b) rahoituskehyksen tarkistaminen, mukaan lukien rahoitusjärjestelmä, jotta se voidaan 
mukauttaa uusiin laajentuneen unionin tarpeisiin; tässä voidaan pohjata vuosien 
2007–2013 rahoituskehyksen kokonaisvaltaiseen ja laaja-alaiseen 
uudelleentarkasteluun, jota on jo suunniteltu vuosiksi 2008/2009 Euroopan 
parlamentin 8. kesäkuuta 2005 antaman politiikan haasteita ja 
rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 koskevan 
päätöslauselman1 sekä 17. toukokuuta 2006 hyväksytyn talousarviota koskevaa 
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kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten välisen 
sopimuksen1 mukaisesti;

c) useiden unionin politiikkojen uudelleen määrittely, sillä jotkut politiikat luotiin 50 
vuotta sitten, siten, että se mahdollistaa Lissabonin strategian 
toimeenpanon sekä vahvistaa unionin toimintavalmiuksia kansainvälisellä tasolla ja 
sen mukautumista uusiin haasteisiin, joita paljon suurempi ja monimuotoisempi 
unioni kohtaa globalisoituneessa maailmassa;

d) Euroopan naapuruuspolitiikan vahvistaminen, jolla pyritään tarjoamaan 
tarkoituksenmukainen väline molemminpuolisesti hyödyttävien suhteiden luomiseksi 
sellaisten Euroopan maiden kanssa, joilla ei ole pikaisia liittymisnäkymiä, koska ne 
eivät täytä jäsenyysehtoja tai eivät halua liittyä unioniin;

11. korostaa, että edellä mainitut uudistukset on toteutettava yhdessä niiden toimien kanssa, joilla 
pyritään lisäämään laajentumisen hyväksyntää kansalaisten keskuudessa, ja palauttaa mieliin 
unionin poliittisten johtajien vastuun selittää kansalaisille laajentumisen ja Euroopan 
yhdentymisen tavoitteet ja molemminpuoliset hyödyt; tukee komission pyrkimyksiä käyttää 
monia eri kanavia tiedottaakseen laajentumispolitiikastaan ja kumotakseen väärinkäsitykset, 
mistä se ilmoitti edellä mainitussa vuoden 2005 laajentumisstrategia-asiakirjassaan;

12. toistaa kuitenkin, että EU:n mahdollinen päätös ottaa uusi jäsenvaltio on tehtävä menettelyllä, 
johon sisältyy lukuisia takeita, kuten kaikkien jäsenvaltioiden yksimielinen päätös 
liittymisneuvottelujen aloittamisesta ja päättämisestä sekä jokaisen liittymissopimuksen 
hyväksyminen Euroopan parlamentissa ja ratifiointi kaikissa jäsenvaltioissa;

13. huomauttaa, että joka tapauksessa jäsenvaltioiden hallitusten suorittama liittymissopimuksen 
allekirjoittaminen merkitsee, että kyseiset hallitukset ovat täysin sitoutuneet toimimaan niin, että 
voidaan varmistaa sopimuksen ratifiointiprosessin saaminen onnistuneeseen päätökseen 
noudattaen kussakin valtiossa voimassa olevia menettelyjä;

14. katsoo, että Euroopan parlamentin hyväksyntää, jota edellytetään, jotta neuvosto voi toimia 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla, kun on kyse uusien jäsenvaltioiden 
liittymisestä, olisi edellytettävä päätettäessä sekä neuvottelujen aloittamisesta että niiden 
päättämisestä;

Johtopäätökset

15. vahvistaa uudelleen sitoutuvansa laajentumiseen, koska se on historiallinen mahdollisuus 
varmistaa rauha, turvallisuus, vakaus, demokratia ja oikeusvaltioperiaate sekä talouskasvu ja 
vauraus Euroopassa; vahvistaa uudelleen olevansa vakuuttunut siitä, että laajentuminen on 
toteutettava yhdessä unionin syvenemisen kanssa, mikäli Euroopan integraatioprosessin 
tavoitteita ei haluta vaarantaa;

16. korostaa, että unionin on voitava mukauttaa institutionaalista, taloudellista ja poliittista 
rakennettaan ajoissa, jotta voidaan välttää odottamattomat viivästykset ehdokasvaltioiden 
liittymisessä sen jälkeen kun on vahvistettu, että ne täyttävät kaikki jäsenyysehdot;
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17. vahvistaa uudelleen, että Nizzan sopimus ei tarjoa riittävää perustaa uusille laajentumisille;

18. vahvistaa uudelleen tukevansa perustuslakisopimusta, joka tarjoaa jo ratkaisun useimpiin EU:n 
tarvitsemiin uudistuksiin, jotta se voi täyttää olemassa olevat laajentumissitoumuksensa, ja joka 
ilmaisee konkreettisesti syvenemisen ja laajentumisen suhteen; varoittaa, että pyrkimykset 
edistää sovitun perustuslakipaketin yksittäisten osien täytäntöönpanoa saattavat vaarantaa sen 
pohjalla olevan kokonaiskompromissin;

19. ottaa huomioon 15. ja 16. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistaman 
aikataulun perustuslakikriisin ratkaisemiseksi viimeistään vuoden 2008 toisella puoliskolla;

20. vahvistaa uudelleen sitoutuvansa löytämään perustuslaillisen ratkaisun Euroopan unionille 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen kuin EU:n kansalaiset äänestävät Euroopan 
parlamentin vaaleissa vuonna 2009, jotta unioni pystyy kunnioittamaan ehdokasvaltioille 
antamiaan sitoumuksia sekä olemaan valmis hyväksymään ne jäsenvaltioiksi;

°

°        °

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Turkin, Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan 
Makedonian, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian ja Montenegron parlamenteille ja 
hallituksille, Kosovon väliaikaisille itsehallintoelimille sekä Yhdistyneiden kansakuntien 
Kosovon väliaikaishallinnolle.



CM\779820FI.doc 233/380 PE423.766v01-00

FI

4. Edustuksellinen demokratia
A. Poliittiset puolueet
- Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. marraskuuta 2006 Euroopan 

tason poliittisista puolueista (2005/2224(INI)) - Jo Leinenin mietintöError! Bookmark not defined.

- Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. marraskuuta 2007 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta (2007/0130(COD)) - Jo 
Leinenin mietintö Error! Bookmark not defined.

Liite: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1524/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan 
tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista 
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 
muuttamisesta Error! Bookmark not defined.

- Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. marraskuuta 2007 
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta (2007/0820(CNS)) - Jo 
Leinenin mietintö Error! Bookmark not defined.

B. Euroopan parlamentin kokoonpano
- Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. lokakuuta 2007 Euroopan 

parlamentin kokoonpanosta (2007/2169(INI)) - Alain Lamassouren/Adrian 
Severinin mietintö Error! Bookmark not defined.

Liite 1: Ehdotus Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan 
parlamentin kokoonpanosta Error! Bookmark not defined.
Liite 2: Luonnos julkilausumaksi, joka koskee 
siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 10 olevaa 
2 artiklaa (Osasto I: Euroopan parlamenttia koskevat 
määräykset) Error! Bookmark not defined.

- Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. syyskuuta 2007 
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka 
asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan 
parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun 
neuvoston direktiivin 93/109/EY muuttamisesta (2006/0277(CNS)) -
Andrew Duffin mietintö Error! Bookmark not defined.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. marraskuuta 2006 Euroopan tason poliittisista 
puolueista (2005/2224(INI)) - Jo Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 191 artiklan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 12 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
4 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan perustuslakisopimuksen I-46 artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista 
säännöksistä 4. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2004/20031 ja erityisesti sen 12 artiklan (jäljempänä "asetus"),

– ottaa huomioon pääsihteerinsä puhemiehistölle 21. syyskuuta 2005 antaman mietinnön 
Euroopan tason puolueiden rahoituksesta puhemiehistön 29. maaliskuuta 2004 tekemän 
päätöksen 15 artiklan ja asetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0042/2006) ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon,

A. katsoo, että kansalaisläheisen ja demokraattisen unionin kehittäminen on edellytyksenä sille, 
että unionin kansalaiset kannattavat Euroopan integraation seuraavia vaiheita, ja että sen tähden 
eurooppalaisen demokratian toteuttamisen täytyy olla ensisijainen tavoite,

B. ottaa huomioon, että poliittiset puolueet, mukaan lukien eurooppalaiset poliittiset puolueet, ovat 
ratkaiseva tekijä kehitettäessä yhtenäistä eurooppalaista poliittista aluetta, joka edistää 
demokratiaa yhteisön tasolla,

C. katsoo, että poliittisilla puolueilla on tärkeä tehtävä vapauden, suvaitsevaisuuden, 
solidaarisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon kaltaisten demokraattisten arvojen 
edistämisessä,

D. katsoo, että syvällinen pohdinta Euroopan tulevaisuudesta vaatii laajamittaista unionin 
kansalaisten kanssa käytävää keskustelua, ja että tässä Euroopan tason poliittisten puolueiden 
täytyy olla keskeisessä roolissa,

E. ottaa huomioon, että monissa Euroopan unionin valtioissa poliittisia puolueita tuetaan julkisin 
varoin niiden tehtävässä poliittisen informaation jakajina ja mielipiteen muodostajina,

                                               
1 EYVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
2 Asiakirja PE 362.124/BUR/AN2.
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F. ottaa huomioon, että poliittiset "perheet" ovat yhdistyneet eurooppalaisiksi poliittisiksi 
puolueiksi, ja että niiden toimintaa rahoitetaan yhteisön varoista,

G. ottaa huomioon, että eurooppalaisten puolueiden julkinen rahoitus Euroopan unionin tasolla 
hoidetaan perustamissopimuksen 191 artiklan mukaisesti,

H. ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet eivät saa luoda varantoja jättämällä 
niille myönnettyjä määrärahoja käyttämättä tai säästämällä omista varoista; ottaa huomioon, 
että kun tase osoittaa puolueiden päässeen positiiviseen taloudelliseen tulokseen (tehneen 
voittoa), vähennetään ylijäämä lopullisesta määrärahasta,

I. katsoo, että asetuksella on otettu ensimmäinen askel kohti Euroopan tason poliittisten 
puolueiden oikeudellisia puitteita,

J. ottaa huomioon, että poliittiset puolueet ovat esittäneet joukon toiveita Euroopan tason 
puoluerahoituksen tulevasta kehityksestä1,

K. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin pääsihteeri on esittänyt mietinnön asetuksen 
soveltamisesta,

L. ottaa huomioon, että julkisella puoluerahoituksella ei asetuksen mukaan aiota hankaloittaa tai 
poistaa eurooppalaisten poliittisten puolueiden mahdollisuutta tehdä varausta omista varoistaan 
(lahjoituksista, jäsenmaksuista, palveluista saaduista korvauksista)  vaan kiellettyä on 
ainoastaan käyttää tästä rahoituksesta saatuja varoja ylijäämän saavuttamiseen 
varainhoitovuoden lopussa,

M. katsoo, että eurooppalaiset poliittiset puolueet, kuten mitkä tahansa voittoa tavoittelevat tai 
voittoa tavoittelemattomat järjestöt, tarvitsevat pitkäaikaisia suunnitelmiaan varten taloudellista 
vähimmäisturvaa jo pelkästään henkilöstöön, tavaran- ja palveluntoimittajiin ja 
sopimuskumppaneihin liittyvien sitoumustensa täyttämiseksi pitkällä aikavälillä,

N. ottaa huomioon, että nykyisten asetusten mukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat 
saada taloudellisia takeita enintään yhdeksi vuodeksi; ottaa huomioon, että puolueille 
myönnettävät määrärahat määritellään vuosittain ja että varojen määrä on täysin riippuvainen 
hyväksyntää hakeneiden puolueiden ja niissä jäseninä olevien Euroopan parlamentin jäsenten 
lukumäärästä; ottaa huomioon, että kyseisten varojen määrä voi suuresti vaihdella vuodesta 
toiseen, jos uusia poliittisia puolueita perustetaan tai jos puolueisiin kuuluvien parlamentin 
jäsenten lukumäärässä tapahtuu muutoksia,

O. ottaa huomioon, että kaksi uutta puoluetta haki Euroopan parlamentilta vastikään 
hyväksyntää ja jätti tälle määrärahahakemuksen nostaen näin eurooppalaisten poliittisten 
puolueiden määrän kahdeksasta kymmeneen,

P. katsoo, että nykyisessä tilanteessa puolueet ovat suuresti riippuvaisia Euroopan 
parlamentista, koska ne voivat rahoittaa pitkän aikavälin sitoumuksiaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti takaa niille määrärahojen jatkuvuuden,

                                               
1 Hoyerin, Rasmussenin, Martensin, Francescaton, Maesin, Bertinottin, Kaminskin, Bayroun ja Ruttellin 

1. kesäkuuta 2005 päivätty yhteinen kirjelmä Euroopan parlamentin puhemiehelle.
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Q. katsoo, että nykyinen tilanne ei rohkaise eurooppalaisia poliittisia puolueita harjoittamaan 
omaa taloudenhoitoa niin kauan kuin taloudellisten tehokkuusperiaatteiden soveltamiseksi 
menojen hallintaan ei ole olemassa mitään todellisia kannustimia,

R. ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat velvollisia esittämään 
vuosittaisen talousarvion, joka jaetaan viiteen luokkaan ja että Euroopan parlamentti vaatii 
kyseistä budjettirakennetta,

S. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja eurooppalaisten poliittisten puolueiden 
välisen määrärahojen myöntämistä koskevan standardisopimuksen1 I artiklan 3 kohdan 
3 alakohdan mukaan budjettikohtien (luokkien) välillä tehtävien siirtojen suuruus voi olla 
enintään 20 prosenttia kunkin luokan suuruudesta,

T. ottaa huomioon, että budjettiluokkien välillä tehtäviin siirtoihin sovellettavat rajoitukset 
estävät eurooppalaisia poliittisia puolueita muuttamasta ensisijaisia poliittisia tavoitteitaan 
kesken vuoden,

U. ottaa huomioon, että eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla voi nyt olla oikeudellinen asema, 
joka perustuu oikeushenkilön asemaan siinä maassa, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee; 
ottaa huomioon, että jotkut puolueet ovat valinneet belgialaisen voittoa tavoittelemattoman 
yhteisön oikeusaseman ja toiset taas kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön 
oikeusaseman,

V. katsoo, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja unionin toimielinten verotuskohtelussa 
on edelleen suuria eroavaisuuksia,

W. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti velvoitettiin asetuksessa julkaisemaan mietintö 
asetuksen soveltamisesta ja viittaamaan tässä mietinnössä mahdollisiin muutoksiin,

Poliittinen tausta

1. toteaa, että monien Euroopan unionin kansalaisten ja Euroopan unionin toimielinten välillä 
on kuilu, mikä johtuu osittain siitä, että tähän mennessä poliittinen viestintä ja tiedotus 
Eurooppa-politiikasta on ollut riittämätöntä;

2. ilmoittaa olevansa vakuuttunut, että Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy kehittyä 
katto-organisaatioista Eurooppa-politiikan eri vaihtoehtojen aktiivisiksi eläviksi toimijoiksi 
ja juurtua kaikille yhteiskunnan tasoille ja että niiden on ponnisteltava sen puolesta, että 
kansalaiset osallistuvat aktiivisesti Euroopan parlamentin vaalien lisäksi myös kaikkiin 
muihin eurooppalaisen politiikan ilmenemismuotoihin;

3. katsoo, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat merkittävä tekijä muodostettaessa ja 
ilmaistaessa Euroopan julkista mielipidettä, jota ilman unionin kehittyminen ei voi onnistua;

                                               
1 Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2004 

tehdyn Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksen liite 2 (EUVL C 155, 12.6.2004, s. 1).
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4. korostaa, että on välttämätöntä päästä Euroopan tason poliittisten puolueiden 
rahoitussäännöksistä aitoon eurooppalaiseen puolueohjesääntöön, joka määrittää puolueiden 
oikeudet ja velvollisuudet ja antaa puolueille mahdollisuuden hakea yhteisön lainsäädäntöön 
perustuvan ja jäsenvaltioissa pätevän oikeushenkilön asemaa; pyytää perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa tutkimaan eurooppalaiseen 
puolueohjesääntöön liittyviä oikeudellisia ja verotuksellisia näkökohtia sekä antamaan 
konkreettisia asiaa koskevia ehdotuksia;

5. kehottaa sisällyttämään kyseiseen ohjesääntöön sääntöjä, jotka koskevat yhteisön tason 
puolueiden henkilöjäsenyyttä, niiden hallintoa, ehdokasasettelua ja vaaleja sekä puolueiden 
kongressien ja kokousten järjestämisen yksityiskohtia ja tukemista;

Kokemuksia ja parannusehdotuksia

6. pyytää komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa asetuksen (EY) N:o 2004/2003 
tarkistamisen yhteydessä käyttöön Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta 
yhteisön talousarviosta koskevat säännöt, jotka eivät perustu avustusten käsitteeseen 
sellaisena kuin se on määriteltynä varainhoitoasetuksen ensimmäisen osan VI osastossa, 
koska mainitussa käsitteessä ei oteta huomioon poliittisten puolueiden erityispiirteitä;

7. ottaa huomioon, että asetuksen mitätöimiseksi on nostettu kolme kannetta, jotka 
ensimmäisen asteen tuomioistuin hylkäsi perusteettomina 11. heinäkuuta 2005, joskin 
yhdestä tuomiosta on pantu muutoksenhaku vireille;

8. pitää myönteisenä sitä, että kesäkuussa 2004 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien 
jälkeisen lainsäädäntökauden alkamisen jälkeen on jäsenvaltioiden poliittisten puolueiden 
kahdeksasta yhteenliittymästä perustettu Euroopan tason poliittiset puolueet ja niitä voitiin 
tukea taloudellisesti asetuksen säännösten mukaisesti;

9. toteaa, että 4,648 miljoonan euron suuruisen taloudellisen tuen antaminen 
varainhoitovuodelle 2004 aloitettiin kesäkuun 18. päivänä 2004 vaatimuksella ehdotusten 
jättämisestä ja päätettiin järjestyksenmukaisesti puhemiehistön 6. heinäkuuta 2005 tekemällä 
päätöksellä tuen lopullisesta vahvistamisesta;

10. panee tyytyväisenä merkille, että palkatessaan työntekijöitä Euroopan tason poliittiset 
puolueet ovat ottaneet merkittävässä määrin huomioon miesten ja naisten tasapuolista 
kohtelua koskevan periaatteen ja rohkaisee niitä varmistamaan eri sukupuolten paremman 
edustuksen ehdokaslistoillaan ja valittujen jäsentensä keskuudessa;

11. viittaa siihen, että Euroopan unionin talousarviossa varattiin vuodeksi 2005 varoja 
puolueiden rahoitukseen 8,4 miljoonaa euroa, jotka puhemiehistö on jakanut asetuksessa 
kirjatun jakoperusteen mukaan niille kahdeksalle puolueelle, jotka ovat tehneet anomuksen;

12. ottaa huomioon, että Euroopan tason poliittisille puolueille Euroopan parlamentin asetuksen 
mukaan korvausta vastaan myönnettävää teknistä tukea on laskutettu yhteensä 20 071 euroa 
vuodelta 2004 salien käytöstä, teknikkojen ja erityisesti tulkkien palveluista;
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13. pitää tähänastisten käytännön kokemusten perusteella ja ottaen huomioon 
budjettioikeudelliset periaatteet seuraavia rahoitusjärjestelmän muutoksia tarpeellisina:

a) hakemusmenettelystä on asetuksessa säädetty vain pääpiirteissään; jotta hakijat 
välttyisivät turhalta työltä, pitäisi menettely tehdä kaksiportaiseksi siten, että 
ensimmäisessä vaiheessa päätetään siitä, täyttääkö puolue periaatteessa edellytykset 
tukeen, ja toisessa vaiheessa määritetään tuen suuruus;

b) tuen maksamisen ajoitus ei ole ihanteellinen suhteessa vastaanottajien 
toimintatapaan; ajoitusta pitäisi muuttaa niin, että 80 prosenttia rahoitustuesta 
maksetaan rahoitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja loppusumma 
varainhoitovuoden päättymisen jälkeen avun vastaanottajien tilinpäätöksen mukaan;

c) jotta vastaanottajille voitaisiin varainhoitoasetuksessa sitovasti määriteltyjen 
budjettiperiaatteiden puitteissa antaa enemmän varmuutta taloudelliseen 
suunnitteluun, pitäisi vuosittaiseen ennakkoarvion tekemiseen osallistuvien tahojen, 
puhemiehistön ja budjettivaliokunnan, päästä yksimielisyyteen lainsäädäntökauden 
alkuun mennessä monivuotisesta rahoitussuunnitelmasta, joka koskee sekä 
puoluekohtaista perussummaa (15 prosenttia kaikista määrärahoista) että kunkin 
puolueen saamaa Euroopan parlamentin jäsentensä lukumäärän mukaista 
lisäsummaa (85 prosenttia kaikista määrärahoista) ja jonka on oltava myös joustava 
sellaisten tapausten varalle, että uusia puolueita perustetaan;

d) eurooppalaisten poliittisten puolueiden on vastedes kyettävä suunnittelemaan 
rahoitustaan pitemmällä aikavälillä; niiden on siksi voitava käyttää erityisesti 
lahjoituksista ja jäsenmaksuista peräisin olevia omia varoja, jotka ylittävät säädetyn 
25 prosentin rajan niiden menojen omarahoitusosuudesta, varausten 
muodostamiseen;

e) tällä hetkellä käynnissä olevalla varainhoitoasetuksen tarkistuksia koskevalla 
menettelyllä tai asetuksen muutoksella pitäisi pyrkiä rajoitettuun 
poikkeusmenettelyyn, joka sallisi käyttää 25 prosenttia budjettivuodeksi 
myönnetyistä varoista vielä seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä;

f) rahavarojen kaavamainen jakaminen viiden kategorian kesken ja rajoitettu 
mahdollisuus siirtää varoja niiden välillä ei vastaa eurooppalaisten puolueiden 
tarpeita; rahoitussopimusta pitäisi sen tähden muuttaa niin, että on mahdollista siirtää 
suurempi osa varoista kategoriasta toiseen tilanteen mukaan, pitäen kuitenkin huolta 
siitä, että kyseiseen menettelyyn liittyvä hallinnollinen taakka pysyy 
mahdollisimman vähäisenä;

g) lisäksi puolueille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä vuoden työsuunnitelma niin 
joustavaksi, että ne voivat poliittisessa työssään reagoida myös odottamattomiin 
tapahtumiin;

h) jotta rahoituksen käsittely sujuisi tehokkaasti, pitäisi puolueiden loppukertomusten 
jättäminen aikaistaa seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään;
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i) poliittisten puolueiden taloudellisen tukemisen kohtuullinen kehittäminen vaikuttaa 
toivottavalta, jotta tavoite Euroopan tason poliittisten puolueiden vahvistamisesta 
eurooppalaisen demokratian perustekijöinä voitaisiin saavuttaa ja ottaen huomioon 
laajentumisen myötä kasvavat puolueiden poliittiseen työhön kohdistuvat 
vaatimukset (käännöskustannukset, matkakustannukset jne.); 

14. pitää aiheellisena keskustella tämän Euroopan unionin tulevaisuutta koskevan pohdinnan 
lisäksi seuraavista kysymyksistä:

a) Missä muodossa eurooppalaisia poliittisia säätiöitä voidaan tukea ja siten täydentää 
eurooppalaisten poliittisten puolueiden poliittista tiedotus- ja sivistystyötä? 
Parlamentti kehottaa komissiota antamaan tätä kysymystä koskevia ehdotuksia.

b) Millä tavoin Euroopan parlamentin puolueiden vaalilistat voitaisiin tehdä niin, että 
ne edistäisivät Euroopan poliittisen julkisen elämän muotoutumista?

c) Mitä mahdollisuuksia eurooppalaisilla puolueilla on vaikuttaa Eurooppaa koskevista 
aiheista järjestettyihin kansanäänestyksiin, Euroopan parlamentin vaaleihin ja 
Euroopan komission puheenjohtajan valintaan?

d) Miten uusissa sukupolvissa kehittyvän eurooppalaisen tietoisuuden ja identiteetin 
avainasemassa olevia eurooppalaisia puoluepoliittisia nuorisojärjestöjä ja -liikkeitä voidaan 
hyödyntää ja tukea? Parlamentti suosittaa, että asetetaan sisäinen työryhmä, jossa on 
edustajia asiasta vastaavista valiokunnista, Euroopan tason poliittisista puolueista ja 
puoluepoliittisista nuorisojärjestöistä ja joka antaisi puhemiehistölle vuoden kuluessa 
kertomuksen puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen roolista ja parhaista keinoista tukea niitä 
nykyään ja tulevaisuudessa

o

o o

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. marraskuuta 2007 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden 
rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta 
(2007/0130(COD)) - Jo Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0364),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 191 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6 0202/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A6 0412/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiehistöä tutkimaan, millä keinoin Euroopan tason poliittiselle puolueelle voidaan 
myöntää kolmen kuukauden siirtymäaika jäsenyytensä uudelleenjärjestämiseksi, mikäli 
varainhoitovuoden aikana sen jäsenten määrä on pudonnut alle muutetun asetuksen 
vähimmäisvaatimusten;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo 
tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1524/2007,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2007,Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista 
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 191 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä1,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/20032 12 artiklassa säädetään, 
että Euroopan parlamentti julkaisee asetuksen soveltamisesta kertomuksen, jossa voidaan 
tarvittaessa tuoda esille rahoitusjärjestelmään tehtäviä muutoksia. 

(2) Euroopan tason poliittisista puolueista 23 päivänä maaliskuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa3, uroopan parlamentti katsoi, että asetusta (EY) N:o 2004/2003 olisi 
parannettava eräiltä osin niiden kokemusten perusteella, jotka on saatu sen jälkeen, kun se 
asetus tuli voimaan vuonna 2004, pitäen kaikkien parannusten keskeisenä tavoitteena näiden 
poliittisten puolueiden ja niihin yhteydessä olevien säätiöiden rahoitustilanteen parantamista. 

(3) Olisi säädettävä Euroopan tason poliittisille säätiöille annettavasta rahoitustuesta, koska 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin yhteydessä olevat Euroopan tason poliittiset säätiöt 
voivat toimintansa kautta tukea Euroopan tason poliittisten puolueiden tavoitteita 
esimerkiksi osallistumalla keskusteluun Euroopan julkisesta politiikasta ja integraatiosta; ne 
voivat myös antaa vauhtia uusille ideoille, analyyseille ja poliittisille vaihtoehdoille. Tätä 
rahoitustukea olisi annettava Euroopan unionin yleisen talousarvion pääluokasta 
"Parlamentti", kuten tehdään Euroopan tason poliittisten puolueiden osalta. 

(4) Tärkeänä tavoitteena säilyy edelleen sen varmistaminen, että kansalaiset osallistuvat 
mahdollisimman laajasti Euroopan unionin demokraattiseen elämään. Tässä yhteydessä 
poliittiset nuorisojärjestöt voivat olla erityisasemassa; ne voivat edistää kiinnostusta 
Euroopan unionin poliittiseen järjestelmään ja tarjota siitä konkreettista tietoa nuorten 
keskuudessa ja edistää aktiivisesti nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan 
Euroopan tasolla.

(5) Yhteisrahoituksen vähimmäistasoa olisi mukautettava, jotta saataisiin luotua edellytykset, 
jotka parantavat Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ja kannustavat niitä 

                                               
1 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29.marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 

neuvoston päätös, tehty 17. joulukuuta 2007.
2 EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
3 EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 127.
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varmistamaan riittävän pitkän aikavälin rahoitussuunnittelun. Euroopan tason poliittisia 
säätiöitä varten olisi säädettävä samantasoisesta yhteisrahoituksesta.

(6) Euroopan parlamentin vaalien eurooppalaisen luonteen vahvistamiseksi ja edistämiseksi 
olisi vahvistettava selkeästi, että Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saatuja 
määrärahoja voidaan käyttää myös Euroopan tason poliittisten puolueiden kampanjoiden 
rahoitukseen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, edellyttäen että kyseessä ei ole 
kansallisten poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden suora tai välillinen rahoittaminen. 
Euroopan tason poliittiset puolueet toimivat erityisesti Euroopan parlamentin vaalien 
yhteydessä selventääkseen vaalien eurooppalaista luonnetta. Neuvoston päätöksen 
76/787/EHTY, ETY, Euratom1 liitteenä olevan, Euroopan parlamentin jäsenten valitsemista 
Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla koskevan säädöksen 8 artiklan 
mukaan säännökset vaalikulujen rahoittamisesta ja rajoittamisesta Euroopan parlamentin 
vaaleissa jäävät kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön varaan. Kansallista 
lainsäädäntöä sovelletaan myös kansallisten vaalien vaalikuluihin ja kansanäänestyksiin,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2004/2003 seuraavasti:

1) Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

"4) "Euroopan tason poliittisella säätiöllä" yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka on 

oikeushenkilö jossakin jäsenvaltiossa, on yhteydessä Euroopan tason poliittiseen 

puolueeseen ja Euroopan unionin tavoitteiden ja perusarvojen puitteissa 

toiminnallaan tukee ja täydentää poliittisen puolueen tavoitteita Euroopan tasolla 

suorittamalla erityisesti seuraavia tehtäviä:

– seuraa, analysoi ja edistää keskustelua eurooppalaiseen julkiseen politiikkaan 

liittyvistä aiheista ja Euroopan integraatioprosessista,

– toteuttaa toimia, jotka liittyvät Euroopan julkiseen politiikkaan, kuten järjestää 

ja tukee seminaareja, koulutusta, konferensseja ja tutkimuksia edellä 

mainituista aiheista asiaan liittyvien sidosryhmien välillä, mukaan lukien 

nuorisojärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan edustajat,

– kehittää yhteistyötä samankaltaisten yksikköjen välillä demokratian 

edistämiseksi,

                                               
1 EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/772/EY, 

Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).
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–  tarjoaa puitteet kansallisille poliittisille säätiöille, tutkijoille ja muille asiaan 

liittyville toimijoille, jotta nämä voivat toimia yhdessä Euroopan tasolla.;

5) "Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävällä rahoituksella" asetuksen 

(EY, Euratom) N:o 1605/2002 [*****], jäljempänä "varainhoitoasetus", 108 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettua avustusta.

__________
* [*****] Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä 

kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), asetus sellaisena kuin sitä on 
viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9)."

2) Muutetaan 3 artiklan ainoa kohta 1 kohdaksi ja lisätään tämän jälkeen kohdat seuraavasti:

"2. Euroopan tason poliittisen säätiön on täytettävä seuraavat ehdot:

a) se on yhteydessä johonkin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen, joka on 

tunnustettu 1 kohdan mukaisesti ja joka vahvistaa asian;

b) sillä on oikeushenkilöllisyys jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka sijaitsee. Säätiön 

oikeushenkilöllisyys on erillinen siihen yhteydessä olevan Euroopan tason poliittisen 

puolueen oikeushenkilöllisyydestä;

c) se kunnioittaa puolueohjelmassaan ja toiminnassaan Euroopan unionin 

perusperiaatteita eli vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien 

kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatetta;

d) se ei edistä voitontavoittelua;

e) sen hallintoelimen koostumus on maantieteellisesti tasapainoinen.

3. Tämän asetuksen mukaisesti kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen ja säätiön 

tehtävänä on määritellä suhdettaan koskevat erityissäännöt kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti; tähän sisältyy toisaalta Euroopan tason poliittisen säätiön ja toisaalta 

Euroopan tason poliittisen puolueen, johon säätiö on yhteydessä, päivittäisen 

hallinnon ja hallintorakenteiden pitäminen riittävän erillään."

3) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:
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"a) asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut ehdot;

b) Lisätään kohdat seuraavasti:

"4. Euroopan tason poliittinen säätiö voi hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä 

talousarviosta ainoastaan sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, johon se on 

yhteydessä.

5. Euroopan tason poliittiselle säätiölle myönnetään rahoitusta sen perusteella, mihin 

Euroopan tason poliittiseen puolueeseen säätiö on yhteydessä, jollei 10 artiklan 1 

kohdasta muuta johdu. Näin myönnettyihin varoihin sovelletaan 9 ja 9 a artiklaa.

6. Euroopan tason poliittiselle säätiölle myönnettyjä varoja saa käyttää ainoastaan 

säätiön toiminnan rahoitukseen 2 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Niitä ei 

voida missään tapauksessa käyttää vaali- tai kansanäänestyskampanjan 

rahoittamiseen.

7. Edellä olevaa 1 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin Euroopan tason poliittisiin 

säätiöihin arvioitaessa hakemuksia, jotka koskevat rahoitusta Euroopan unionin 

yleisestä talousarviosta."

4) Lisätään 5 artiklaan kohdat seuraavasti:

"4. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin Euroopan tason poliittisiin 

säätiöihin.

5. Jos Euroopan tason poliittinen puolue, johon Euroopan tason poliittinen säätiö on 

yhteydessä, menettää tunnustetun asemansa, kyseinen Euroopan tason poliittinen 

säätiö ei voi saada rahoitusta tämän asetuksen nojalla.

6. Jos Euroopan parlamentti havaitsee, että jokin 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

mainituista edellytyksistä ei enää täyty, kyseinen Euroopan tason poliittinen säätiö ei

voi saada rahoitusta tämän asetuksen nojalla."

5) Korvataan 6, 7 ja 8 artikla seuraavasti:

"6 artikla

Rahoitukseen liittyvät velvollisuudet

1. Euroopan tason poliittisen puolueen ja Euroopan tason poliittisen säätiön on:

a) julkistettava vuosittain tulonsa ja menonsa sekä selvitys varoistaan ja veloistaan;
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b) ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja 

kultakin lahjoittajalta saadut määrät lukuun ottamatta enintään 500 euron suuruisia 

lahjoituksia vuodessa lahjoittajaa kohden.

2. Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt eivät saa ottaa 

vastaan

a) nimettömiä lahjoituksia;

b) lahjoituksia Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien talousarvioista;

c) lahjoituksia liikeyrityksiltä, joihin julkiset viranomaiset voivat suoraan tai 

välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien 

sääntöjen perusteella;

d) luonnollisten henkilöiden ja muiden kuin c alakohdassa tarkoitettujen 

liikeyritysten tekemiä lahjoituksia, joiden suuruus on yli 12000 euroa vuodessa 

lahjoittajaa kohden, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan soveltamista;

e) lahjoituksia kolmansien maiden viranomaisilta, eikä liikeyrityksiltä, joihin julkiset 

viranomaiset voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, 

rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella.

3. Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevien kansallisten poliittisten 

puolueiden tai sen jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden maksamat maksut 

Euroopan tason poliittiselle puolueelle hyväksytään. Kansallisten poliittisten 

puolueiden tai luonnollisen henkilön Euroopan tason poliittiselle puolueelle 

maksamien maksujen määrä saa olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason 

poliittisen puolueen vuotuisesta talousarviosta.

4. Euroopan tason poliittisen säätiön jäseninä olevien kansallisten poliittisten säätiöiden 

sekä Euroopan tason poliittisen puolueiden maksamat maksut Euroopan tason 

poliittiselle säätiölle hyväksytään. Maksujen määrä saa olla enintään 40 prosenttia 

Euroopan tason poliittisen säätiön vuotuisesta talousarviosta eivätkä ne saa koostua 

varoista, jotka on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti Euroopan tason poliittiselle 

puolueelle Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle 

puolueelle..
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7 artikla

Rahoituksen käyttöä koskeva kielto

1  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää 

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti 

käyttää muiden poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoitukseen. Näihin 

kansallisiin puolueisiin ja ehdokkaisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muusta lähteestä myönnettävää 

poliittisen säätiöiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää Euroopan tai 

kansallisen tason poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden eikä kansallisen tason 

säätiöiden rahoitukseen.

8 artikla

Menojen luonne

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tämän asetuksen mukaisesti maksettavia 

määrärahoja voidaan käyttää vain 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa 

poliittisessa ohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin suoraan liittyvien menojen kattamiseksi, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta poliittisten säätiöiden rahoitusta.

Näihin menoihin kuuluvat hallintomenot sekä tekniseen tukeen, kokouksiin, tutkimukseen, 

rajat ylittäviin tapahtumiin, selvityksiin, tiedotukseen ja julkaisuihin liittyvät menot.

Euroopan tason poliittisten puolueiden menoihin voi sisältyä myös Euroopan tason 

poliittisten puolueiden kampanjoiden rahoitus Euroopan parlamentin vaaleissa, joihin ne 

osallistuvat 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. Näistä määrärahoista ei voida 7 

artiklan mukaisesti rahoittaa suoraan tai välillisesti kansallisia poliittisia puolueita tai 

niiden ehdokkaita.

Tällaisia menoja ei saa käyttää kansanäänestyskampanjoiden rahoittamiseen.

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemista Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä 

vaaleilla koskevan säädöksen 8 artiklan mukaan säännökset kaikkien puolueiden ja 

ehdokkaiden vaalikulujen rahoittamisesta ja rajoittamisesta Euroopan parlamentin 

vaaleissa jäävät kuitenkin kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön varaan."

6) Korvataan 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti::
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"1. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisen säätiöiden 

rahoitukseen tarkoitetuista määrärahoista päätetään vuotuisen talousarviomenettelyn 

mukaisesti, ja ne toteutetaan varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen 

mukaisesti.

Tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyistä säätää tulojen ja menojen hyväksyjä.

2. Irtaimen ja kiinteän omaisuuden arvostaminen sekä niitä koskevat poistot suoritetaan 

toimielimiin sovellettavien säännösten mukaisesti, sellaisina kuin ne on vahvistettu 

varainhoitoasetuksen 133 artiklassa.

3. Tämän asetuksen nojalla myönnettyä rahoitusta valvotaan varainhoitoasetuksen ja 

sen soveltamissääntöjen mukaisesti.

Valvontaan kuuluu myös ulkopuolisen ja riippumattoman tilintarkastajan antama 

vuosittainen tilintarkastuslausunto. Tämä lausunto toimitetaan Euroopan 

parlamentille kuuden kuukauden kuluessa kyseessä olevan varainhoitovuoden 

päättymisestä.""

7) Lisätään artikla seuraavasti:

"9 a artikla

Avoimuus

Euroopan parlamentti julkaisee internetsivustollaan tätä tarkoitusta varten luodulla sivulla 

seuraavat asiakirjat yhtenä kokonaisuutena:

– vuosittainen kertomus, jossa on taulukko kaikille Euroopan tason poliittisille 

puolueille ja poliittisille säätiöille maksetuista summista kultakin 

varainhoitovuodelta, jona avustuksia on maksettu,

– jäljempänä 12 artiklassa tarkoitettu Euroopan parlamentin kertomus tämän asetuksen 

soveltamisesta ja rahoitetuista toimista,

– tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat säännökset."

8) Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

"2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnetty rahoitus saa olla enintään 85 

prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön avustuskelpoisista 
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kustannuksista. Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan 

tason poliittiselle puolueelle."

9) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

Arviointi

Euroopan parlamentti julkaisee viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2011 kertomuksen 

tämän asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista toimista. Kertomuksessa tuodaan 

tarvittaessa esille rahoitusjärjestelmään tehtäviä muutoksia."

2 artikla

Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan avustuksiin, jotka myönnetään Euroopan tason poliittisille 
puolueille varainhoitovuodesta 2008 alkaen.

Varainhoitovuotta 2008 koskevien hakemusten, joilla haetaan rahoitusta Euroopan tason poliittisille 
säätiöille asetuksen (EY) N:o 2004/2003 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on liityttävä yksinomaan 
1. syyskuuta 2008 jälkeen kertyneisiin avustuskelpoisiin kustannuksiin.

Euroopan tason poliittiset puolueet, jotka ovat asianmukaisesti jättäneet vuotta 2008 koskevat 
avustushakemuksensa, voivat 28 päivään maaliskuuta 2008 mennessä jättää 
lisärahoitushakemuksen tähän asetukseen tehtyjen muutosten perusteella sekä tarvittaessa 
avustushakemuksen Euroopan tason poliittiselle säätiölle, joka on yhteydessä kyseessä olevaan 
poliittiseen puolueeseen. Euroopan parlamentti hyväksyy asianmukaiset täytäntöönpanotoimet.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
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Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. marraskuuta 2007 ehdotuksesta 
neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta 
(2007/0820(CNS)) - Jo Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (14320/2007),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2007)0364),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20021 ,

– ottaa huomioon Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4 
päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2004/20032, ,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 279 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia(C6-0411/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
budjettivaliokunnan kirjeen (A6 0465/2007),

1. hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä 
sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, josta 
se kuuli parlamenttia;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisen kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) 

N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
2 EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. lokakuuta 2007 Euroopan parlamentin 
kokoonpanosta (2007/2169(INI)) - Alain Lamassouren/Adrian Severinin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman hallitustenvälisen konferenssin 
(HVK) koollekutsumisesta: parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
48 artikla)1 ,

– ottaa huomioon 29. lokakuuta 2004 tehdyn sopimuksen Euroopan perustuslaista I-20 artiklan 2 
kohdan ja sen pöytäkirjan 342,

– ottaa huomioon 21. ja 22. kesäkuuta 2007 Brysselissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät3,

– ottaa huomioon ehdotuksen sopimukseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta (uudistussopimus) 1 artiklan 15 kohdan4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6-
0351/2007),

A. ottaa huomioon, että 21. ja 22. kesäkuuta 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi Euroopan 
parlamenttia esittämään lokakuuhun 2007 mennessä ehdotuksen vuoden 2004 
hallitustenvälisessä konferenssissa sovitussa pöytäkirjassa N:o 34 tarkoitetuksi aloitteeksi 
Euroopan parlamentin tulevasta kokoonpanosta,

B. ottaa huomioon, että vaalikauden 2009–2014 paikkajaosta säädetään tällä hetkellä 25. 
huhtikuuta 2005 Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten 
mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan 9 artiklan 2 kohdassa, 

C. ottaa huomioon, että ehdotuksessa uudistussopimukseksi ehdotetaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen muuttamista (uusi [9 a] artikla) siten, että Euroopan parlamentin kokoonpanosta 
määrättäisiin uudella menettelyllä, jossa kokonaismäärä rajataan 750 paikkaan, jolloin 
jäsenvaltiolla olisi enintään 96 paikkaa ja vähintään kuusi paikkaa, ja noudatetaan alenevan 
suhteellisuuden periaatetta,

D. ottaa huomioon, että alenevan suhteellisuuden periaatetta ei ole määritelty sopimuksessa ja että 
se on täsmennettävä selvästi ja objektiivisesti, jotta se voi toimia suuntaviivana aina kun paikat 
Euroopan parlamentissa on jaettava uudelleen,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0328.
2 EUVL C 310, 16.12.2004, s. 1.
3 11177/1/07 REV 1.
4 HVK 1/1/07, 5.10.2007.
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E. katsoo, että alenevan suhteellisuuden periaate, sellaisena kuin se on vahvistettuna 
primaarioikeudessa ja määriteltynä tässä päätöslauselmassa, toimii muuttujana, jolla arvioidaan 
sen päätöksen yhdenmukaisuutta, jonka toimivaltaiset toimielimet tekevät määrätessään 
Euroopan parlamentin kokoonpanosta,

F. katsoo, että tuomioistuin voisi jopa määrätä seuraamuksia tämän periaatteen rikkomisesta,

G. katsoo, että nykyisissä olosuhteissa on tärkeää toimia siten, että mikään jäsenvaltio ei koe, että 
siltä vähennetään liikaa paikkoja verrattuna sen viime laajentumisen jälkeiseen paikkamäärään,

H. katsoo, että tässä vaiheessa ei ole syytä ottaa huomioon tulevien laajentumisten vaikutusta, joita 
ei ole mahdollista arvioida ennakolta ja joiden seuraukset voidaan ottaa asianmukaisesti 
huomioon vastaavissa liittymisasiakirjoissa ylittämällä väliaikaisesti 750 paikan 
enimmäismäärä, kuten toimittiin edellisen laajentumisen yhteydessä,

I. katsoo, että selkeää, ymmärrettävää ja avointa järjestelmää tulee voida soveltaa myös 
jäsenvaltioiden asukasmäärien tulevaan kehitykseen ilman perinpohjaisia neuvotteluja,

J. katsoo, että Euroopan parlamentin paikkajakoa koskeva oikeudenmukainen, ymmärrettävä ja 
kestävä järjestelmä on tarpeen kansanedustuksen demokraattisen legitimiteetin vahvistamiseksi 
ja on edellytyksenä sille, että Euroopan parlamentti omaksuu roolinsa ja osallistuu unionin 
mielipiteenmuodostukseen ja lainsäädäntömenettelyyn,

K. katsoo, että tämänhetkinen Euroopan parlamentin jäsenten paikkamäärä näyttää osoittavan, että 
on aiheellista ja perusteltua määrittää vuonna 2009 valittavalle parlamentille jäsenmäärä, jonka 
avulla voidaan siirtyä nykytilanteesta järjestelmään, joka on tasapainoisempi ja perustuu 
alenevaan suhteellisuuteen,

1. haluaa Eurooppa-neuvoston tavoin saada heti aikaan poliittisen sopimuksen, jolla Euroopan 
parlamentin kokoonpanoa voidaan mukauttaa uuden sopimuksen kirjaimen ja hengen 
mukaisesti, ja virallistaa tämän sopimuksen välittömästi uuden sopimuksen voimaantulon 
jälkeen hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleja;

2. katsoo, että sellaisen uuden kokoonpanon määrittäminen Euroopan parlamentille, joka on 
lähempänä demografista todellisuutta ja heijastaa paremmin Euroopan kansalaisuutta, lujittaa 
Euroopan parlamentin demokraattista legitimiteettiä hetkellä, jolloin sen on käytettävä 
lisääntyneitä toimivaltuuksiaan, jotka sille annetaan uudessa sopimuksessa;

3. toteaa, että Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan mukaista Euroopan parlamentin 
kokoonpanoa on joka tapauksessa muutettava viipymättä uudistussopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen [9 a] artiklassa, sellaisena kuin se sisällytetty 
ehdotukseen uudistussopimukseksi, määrätään puitteista, joihin sisältyy 750 paikan 
kokonaismäärä, jolloin väkiluvultaan suurimmalla jäsenvaltiolla on 96 paikkaa ja väkiluvultaan 
pienimmällä kuusi paikkaa, ja siinä esitetään Euroopan kansalaisten edustamista alenevan 
suhteellisuuden periaatteen mukaisesti määrittelemättä periaatetta tarkemmin;

5. huomauttaa, että edellä mainitun [9 a] artiklan mukaisesti näillä puitteilla voidaan yhdistää 
tehokkuuden periaate, kun asetetaan jäsenten enimmäismäärä tasolle, joka on sovitettavissa 
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yhteen lainsäädäntöelimen tehtävän kanssa, moniarvoisuuden periaate, kun annetaan jokaiselle 
jäsenvaltiolle mahdollisuus, että edustettuna on tärkeimpien poliittisten suuntausten kirjo, 
erityisesti enemmistö ja oppositio, ja yhteenkuuluvuuden periaate, jonka mukaisesti 
väkiluvultaan suurimmat jäsenvaltiot hyväksyvät olevansa aliedustettuja, jotta väkiluvultaan 
pienemmät jäsenvaltiot voivat olla paremmin edustettuja;

6. katsoo, että alenevan suhteellisuuden periaate merkitsee, että kunkin jäsenvaltion väkiluvun ja 
paikkojen määrän suhteen on vaihdeltava niiden väkiluvun perusteella siten, että väkiluvultaan 
suuremman jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen edustaa useampia kansalaisia kuin 
väkiluvultaan pienemmän jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen ja päinvastoin, mutta se 
merkitsee myös sitä, että millään väkiluvultaan pienemmällä jäsenvaltiolla ei ole enempää 
paikkoja kuin väkiluvultaan suuremmalla jäsenvaltiolla;

7. korostaa, että nykytilanteessa, jossa kansalaisuuden käsitettä ei ole yhdenmukaistettu riittävästi 
jäsenvaltioiden välillä, kunkin jäsenvaltion väkiluvusta on käytettävä Euroopan yhteisöjen 
tilastotoimiston (Eurostat) toimittamia lukuja, joiden perusteella Euroopan unionin neuvosto 
tarkistaa määräenemmistöpäätösten yhteydessä kunkin jäsenvaltion prosenttiosuuden Euroopan 
unionin kokonaisväkiluvusta;

8. katsoo, että ei ole tarkoituksenmukaista ehdottaa Euroopan integraatioprosessin tässä vaiheessa 
millekään jäsenvaltiolle sen paikkojen määrän vähentämistä Bulgarian ja Romanian 
liittymissopimuksen perusteella jäsenvaltioille annettujen paikkojen määrään nähden, 
poikkeuksena uudistussopimuksen mandaattiin sisältyvä väkiluvultaan suurimman jäsenvaltion 
Saksan paikkojen vähentäminen 99:stä 96:een;

9. katsoo lisäksi, että nykyisissä olosuhteissa ei ole syytä vähentää Euroopan parlamentin 
paikkamäärää ja näin unionin kansalaisten edustusta EU:ssa jo ennen tulevia laajentumisia, 
joiden ajankohtaa ei voida ennakoida;

10. ehdottaa näin ollen, että tulevan Euroopan parlamentin paikat jaetaan 750 jäsenen perusteella, ja 
katsoo, että tulevien liittymisten yhteydessä enimmäismäärä voidaan ylittää väliaikaisesti 
kyseisen vaalikauden loppuun saakka, kuten toimittiin Bulgarian ja Romanian tapauksessa, 
minkä jälkeen paikkajakoa tarkistetaan kokonaisuudessaan laajentumista seuraavien Euroopan 
parlamentin vaalien yhteydessä;

11. muistuttaa, että alenevan suhteellisuuden periaatteen, sellaisena kuin se on määriteltynä tässä 
päätöslauselmassa, noudattamatta jättämisestä voisi tulevaisuudessa seurata tuomioistuimen 
määräämiä seuraamuksia sen jälkeen kun säädöksestä, jolla määrätään Euroopan parlamentin 
kokoonpanosta, tulee johdetun oikeuden säädös, jossa on noudatettava sopimuksessa määrättyjä 
rajoja ja periaatteita;

12. pyytää hallitustenvälistä konferenssia sisällyttämään tämän päätöslauselman liitteenä 1 olevan 
luonnoksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi, jolla vahvistetaan Euroopan parlamentin 
kokoonpano, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen [9 a] artiklan 2 kohdasta, sellaisena kuin 
se on sisällytettynä ehdotukseen uudistussopimukseksi, annettavaan julkilausumaan, joka 
liitetään mainitun hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan, edellyttäen, että se 
hyväksytään virallisesti [9 a] artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti heti 
uudistussopimuksen voimaantulon jälkeen; sitoutuu omasta puolestaan toimimaan viipymättä 
heti kun uudistussopimus on tullut voimaan; pyytää Eurooppa-neuvostoa panemaan edellä 
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mainitun julkilausuman täytäntöön heti uudistussopimuksen voimaantulon jälkeen ja sen 
määräysten mukaisesti, jotta jäsenvaltiot voivat antaa hyvissä ajoin tarvittavat kansalliset 
säädökset Euroopan parlamentin vaalien järjestämiseksi vaalikaudeksi 2009–2014;

13. kehottaa ottamaan edellä mainitun Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksen 3 artiklassa 
vahvistetun tarkistuksen mahdollisuutena tutkia, onko teknisesti ja poliittisesti mahdollista ottaa 
huomioon Euroopan kansalaisten määrä sen sijaan, että otetaan huomioon Eurostatin vuosittain 
vahvistama asukkaiden määrä; kehottaa sen vuoksi edustajiaan hallitustenvälisessä 
konferenssissa esittämään konferenssille jäljempänä esitetyn luonnoksen julkilausumaksi, joka 
on esitetty tämän päätöslauselman liitteenä 2 ja joka koskee siirtymämääräyksistä tehdyssä 
pöytäkirjassa N:o 10 olevaa 2 artiklaa (Osasto I: Euroopan parlamenttia koskevat määräykset), 
ja kehottaa konferenssia liittämään julkilausuman päätösasiakirjaansa;

14. kiinnittää huomiota poliittiseen yhteyteen ehdotetun, alenevan suhteellisuuden periaatteen 
mukaisen paikkajaon ja unionin toimielinten kokonaisuudistuspaketin välillä, erityisesti 
neuvoston määräenemmistöä koskevan kaksoisenemmistöperiaatteen (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen [9 c] artiklan 4 kohta, sellaisena kuin se on sisällytettynä ehdotukseen 
uudistussopimukseksi) ja komission kokoonpanon (edellä mainitun sopimuksen [9 d] artiklan 5 
kohta) välillä, ja korostaa, että uudistuspaketin on oltava johdonmukainen, mutta tunnustaa 
samalla kunkin toimielimen erityisen oikeudellisen luonteen; on yhtä mieltä siitä, että vaikka 
neuvoston määräenemmistöpäätöstä ja komission kokoonpanoa koskeva uudistus ei tulekaan 
voimaan ennen vuotta 2014, Euroopan parlamentin uusi paikkajako pitäisi toteuttaa vuonna 
2009; pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vahvistaa hyväksyntänsä Eurooppa-neuvoston 
päätökselle, jonka se tekee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen [9 a] artiklan mukaisesti 
Euroopan parlamentin paikkajaosta, ottaen huomioon uudistussopimuksessa määrätyt Euroopan 
unionin toimielinten uudistukset;

15. on tietoinen siitä, että ehdotettaessa täten Euroopan parlamentin kokoonpanoa pannaan 
objektiivisesti täytäntöön uudistussopimusehdotuksen määräyksiä, mutta tulevaisuudessa 
tarvitaan mukautustoimia, jotta voidaan vastata pitkällä aikavälillä eteen tuleviin uusiin 
haasteisiin, etenkin tulevien liittymisten yhteydessä; katsoo, että tällaisen tulevan uudistuksen 
yhteydessä olisi joka tapauksessa myös voitava korjata historiallisista syistä mahdollisesti 
olemassa olevaa eriarvoista kohtelua;

16. ehdottaa, että Eurooppa-neuvosto tarkastelisi yhdessä Euroopan parlamentin kanssa hyvissä 
ajoin ennen jokaisia Euroopan parlamentin vaaleja väestölukuja ja vahvistaisi laskelmien 
pohjan;

17. ehdottaa tässä yhteydessä, että tarkastellaan mahdollisuutta valita osa Euroopan parlamentin 
jäsenistä ylikansallisilta vaalilistoilta; katsoo, että tämä toisi todellista eurooppalaista 
ulottuvuutta vaalikeskusteluihin, etenkin siten, että Euroopan tason poliittiset puolueet saisivat 
keskeisen aseman;

18. vahvistaa, että tämä ehdotus liittyy kiinteästi uudistussopimuksen voimaantuloon; katsoo, että 
jos uudistussopimuksen ratifiointia ei saada onnistuneesti päätökseen ennen vuonna 2009 
pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, on noudatettava edelleen nykyisten perussopimusten 
mukaista parlamentin paikkajakoa;
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19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja edellä mainitun perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön hallitustenväliselle konferenssille, 
Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenehdokasvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.
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LIITE 1
Ehdotus Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen [9 a] artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin antaman hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On tehtävä mahdollisimman pian Euroopan unionista tehdyn sopimuksen [9 a] artiklan 2 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu päätös, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa kansalliset 
toimenpiteet Euroopan parlamentin vaalikauden 2009–2014 vaalien järjestämistä varten.

(2) Tässä päätöksessä on noudatettava saman artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
määriteltyjä periaatteita, joiden mukaan unionin kansalaisten edustajien kokonaismäärä on enintään 
750 jäsentä ja edustus on alenevasti suhteellinen siten, että vähimmäismäärä on kuusi jäsentä 
jäsenvaltiota kohden ja jäsenvaltio voi saada enintään 96 paikkaa.

(3) Tässä vaiheessa ei ole syytä ottaa huomioon vaikutusta, joka on mahdollisilla uusilla 
laajentumisilla, jotka vastaavien liittymisasiakirjojen nojalla voivat johtaa 750 paikan 
enimmäismäärän väliaikaiseen ylittämiseen, kuten meneteltiin Bulgarian ja Romanian liittyessä 
Euroopan unioniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen [9 a] artiklassa tarkoitettua alenevan suhteellisuuden 
periaatetta sovelletaan seuraavasti:

– sopimuksessa määrättyjä vähimmäis- ja enimmäismääriä on käytettävä täysimääräisesti, jotta 
Euroopan parlamentin paikkajako eroaa mahdollisimman vähän jäsenvaltioiden väestömäärien 
jakautumisesta;

– mitä suurempi jäsenvaltion väkiluku on, sitä suurempi oikeus sillä on suureen paikkamäärään;

– mitä suurempi jäsenvaltion väkiluku on, sitä suurempi on niiden asukkaiden määrä, joita sen 
jokainen Euroopan parlamentin jäsen edustaa.

2 artikla

Jäsenvaltioissa valittujen Euroopan parlamentin edustajien määrät ovat 1 artiklan mukaisesti 
vaalikauden 2009–2014 alusta lähtien seuraavat:
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Belgia 22
Bulgaria 18
Tšekin tasavalta 22
Tanska 13
Saksa 96
Viro   6
Kreikka 22
Espanja 54
Ranska 74
Irlanti 12
Italia 72
Kypros   6
Latvia   9
Liettua 12
Luxemburg   6
Unkari 22
Malta   6
Alankomaat 26
Itävalta 19
Puola 51
Portugali 22
Romania 33
Slovenia   8
Slovakia 13
Suomi 13
Ruotsi 20
Yhdistynyt kuningaskunta 73

3 artikla

Tätä päätöstä tarkistetaan hyvissä ajoissa ennen vaalikauden 2014–2019 alkua, jotta tulevaisuudessa 
ennen uusia Euroopan parlamentin vaaleja paikat voidaan jakaa uudelleen jäsenvaltioiden kesken 
objektiivisesti 1 artiklassa määritellyn alenevan suhteellisuuden periaatteen perusteella ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden määrän mahdollinen kasvu ja demografiset muutokset, jotka on 
asianmukaisesti todettu.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä […]

Eurooppa-neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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LIITE 2

Luonnos julkilausumaksi, joka koskee siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 10 olevaa 
2 artiklaa (Osasto I: Euroopan parlamenttia koskevat määräykset)

Sanotun rajoittamatta Eurooppa-neuvoston päätöstä Euroopan parlamentin kokoonpanosta 
vaalikaudeksi 2009–2014 konferenssi kehottaa parlamenttia antamaan ehdotuksen jäsentensä 
valitsemisesta yleisillä ja välittömillä vaaleilla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 190 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, jossa määritellään tarkemmin käsite ”kansalainen”, kuten Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 9 a artiklan 2 kohdassa määrätään. Tämä ehdotus olisi laadittava 
hyvissä ajoin ennen seuraavia, vuonna 2014 pidettäviä vaaleja.
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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. syyskuuta 2007 ehdotuksesta 
neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole 
sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta (2006/0277(CNS)) - Andrew Duffin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0791),

– ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2006)0790)1,

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen Euroopan parlamentin jäsenten 
valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla2,

– ottaa huomioon Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista 
säännöistä 4. marraskuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 2004/20033,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 artiklan4,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0066/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0267/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2004. Komission kertomus Euroopan unionin kansalaisten 

osallistumisesta vaaleihin asuinjäsenvaltiossa (direktiivi 93/109/EY) ja vaaleja koskevista järjestelyistä 
(päätös 76/787/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/772/EY, Euratom).

2 EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.
3 EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
4 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Komissio on antanut kertomuksen niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa 
kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY 
soveltamisesta vuonna 2004 järjestetyissä 
Euroopan parlamentin vaaleissa. 
Kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä 
direktiivin säännöksiä olisi muutettava.

(1) Komissio on antanut kertomuksen niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa 
kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY 
soveltamisesta vuonna 2004 järjestetyissä 
Euroopan parlamentin vaaleissa. 
Kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä 
direktiivin säännöksiä olisi muutettava. 
Unionin kansalaisuus takaa samat oikeudet 
kaikille Euroopan unionin kansalaisille 
riippumatta siitä, sijaitseeko heidän 
syntymä- tai asuinpaikkansa Euroopan 
unionissa vai kolmannessa maassa. 
Yhteisön toimielinten on sen vuoksi 
valvottava, että muussa jäsenvaltiossa kuin 
kotivaltiossaan asuvat unionin kansalaiset 
voivat käyttää oikeuksiaan Euroopan 
parlamentin vaaleissa.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)

(1 a) Henkilöiden liikkuvuus yli unionin 
sisärajojen yleistyy, minkä myötä 
vahvistuu tarve tarjota täysin siirrettävät 
demokraattiset oikeudet sekä Euroopan 
parlamentin että kunnallisvaaleissa 
samoin kuin tarve varmistaa, että 
kansalaiset eivät menetä demokraattisia 
oikeuksiaan sen vuoksi, että he asuvat 
jossain muussa jäsenvaltiossa kuin 
kotivaltiossaan

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)



CM\779820FI.doc 261/380 PE423.766v01-00

FI

(2 a) Viimeksi mainittu kielto on liiallinen 
suhteessa tarpeeseen varmistaa, että 
unionin kansalaisia ei syrjitä 
kansallisuuden perusteella heidän 
harjoittaessaan oikeuttaan asettua 
ehdokkaaksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, sallivatko ne vaalikelpoisuuden 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
samoissa vaaleissa, ja poliittisten 
puolueiden olisi voitava päättää, 
kannustavatko ne tällaiseen 
moninkertaiseen ehdokkuuteen.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)

(2 b) Euroopan parlamentin jäsenten 
valitsemisesta yleisillä välittömillä 
vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 
annetussa säädöksessä1 edellytetään, että 
jos asiasta ei ole säädetty 
primaarioikeudessa, vaalilain osalta 
noudatetaan kansallisia määräyksiä; 
lisäksi primaarioikeudessa kielletään 
nimenomaisesti äänestäminen 
useammissa vaaleissa, mutta siinä ei 
mainita lainkaan ehdokkuutta 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa
____________
1 EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5, säädös sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston 
päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 
21.10.2002, s. 1).

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Asuinvaltion velvoite tunnustaa 
vaalikelpoisuuden menettäminen on 
lisäehto kyseisen oikeuden 
harjoittamiselle, mikä ei ole 
perustamissopimuksen 19 artiklan 
2 kohdan kirjaimen tai hengen mukaista. 
Asuinvaltion olisi voitava päättää, olisiko 
kyseiseltä henkilöltä evätty oikeus asettua 
ehdokkaaksi kyseisen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti samoissa 
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olosuhteissa ja samalla tavoin, ja päättää 
omasta puolestaan, tunnustaako se 
kotivaltiossa sovellettavan kiellon.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 3 B KAPPALE (uusi)

(3 b) Neuvoston ei tulisi ylittää 
primaarioikeuden säädöksissä ilmaistua 
tarkoitusta, ja direktiivissä 93/109/EY 
säädetty perustamissopimuksen 
19 artiklan 2 kohdan mukaisten
"yksityiskohtaisten sääntöjen" 
soveltaminen olisi rajattava ehdottomasti 
välttämättömiin toimenpiteisiin, jotta 
varmistetaan kaksi tavoiteltua oikeutta, eli 
äänioikeus ja vaalikelpoisuus muussa 
kuin kotivaltiossa, eikä sen tulisi 
määrittää näiden oikeuksien 
harjoittamista koskevia ehtoja 
asuinvaltion lainsäädännössä 
edellytettyjen ehtojen asemesta tai niiden 
ohella.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Tämän vuoksi ehdokkaille asetettu 
vaatimus esittää kyseinen todistus olisi 
kumottava, ja se olisi korvattava antamalla 
vastaavat tiedot muodollisessa 
ilmoituksessa, joka ehdokkaiden on 
esitettävä.

(5) Tämän vuoksi ehdokkaille asetettu 
vaatimus esittää kyseinen todistus olisi 
kumottava, ja se olisi korvattava antamalla 
vastaavat valinnaiset tiedot muodollisessa 
ilmoituksessa, joka ehdokkaiden on 
esitettävä.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Asuinvaltio olisi velvoitettava 
toimittamaan ilmoituksen tiedot 
kotivaltiolle, jotta voidaan varmistaa, että 
ehdokas ei ole menettänyt 
vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa.

Poistetaan.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE
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(9) Tämän vuoksi olisi luovuttava 
tietojenvaihdosta, mutta äänestäjiltä ja 
ehdokkailta olisi edelleen vaadittava 
ilmoitus siitä, että he käyttävät oikeuttaan 
äänestää tai asettua ehdokkaaksi
asuinvaltiossaan.

(9) Tämän vuoksi olisi luovuttava 
tietojenvaihdosta, mutta äänestäjiltä olisi 
edelleen vaadittava ilmoitus siitä, että he 
käyttävät oikeuttaan äänestää 
asuinvaltiossaan.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Jotta estetään äänestäminen tai
asettuminen ehdokkaaksi useammin kuin 
kerran tai asettuminen ehdokkaaksi 
vaalikelpoisuuden menettämisestä 
huolimatta, asuinvaltioiden olisi 
toteutettava toimet, joilla varmistetaan, että 
direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
rikkomisesta määrätään asianmukaiset 
seuraamukset.

(10) Asuinvaltioiden olisi toteutettava 
toimet, joilla varmistetaan, että 
direktiivissä säädettyjen unionin 
kansalaisten jättämien muodollisten 
ilmoitusten virheellisyyksistä määrätään 
asianmukaiset seuraamukset.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 10 A KAPPALE (uusi)

(10 a) Jäsenvaltioilla on direktiivin 
93/109/EY 12 artiklan mukaisesti 
velvollisuus tiedottaa unionin 
kansalaisille asianmukaisesti heidän 
oikeudestaan äänestää ja asettua 
ehdokkaaksi asuinvaltiossaan hyvissä 
ajoin ennen kutakin Euroopan 
parlamentin vaalia. Euroopan 
parlamentin ja komission sekä Euroopan 
tason ja kansallisten poliittisten 
puolueiden olisi tuettava jäsenvaltioita 
niiden valitessa tässä yhteydessä parhaita 
käytänteitä vaaliaktiivisuuden 
lisäämiseksi.

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Komissio laatii jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
kertomuksen muutetun direktiivin 
soveltamisesta vuonna 2009 järjestettävissä 

(11) Komissio laatii jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
kertomuksen muutetun direktiivin 
soveltamisesta vuonna 2009 järjestettävissä 
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Euroopan parlamentin vaaleissa; komission 
olisi perustettava analyysinsa erityisesti 
jäsenvaltioiden vaalien jälkeen suorittamiin 
tarkistuksiin ja todentamisiin, joilla 
pyritään selvittämään, minkä verran 
useamman kerran äänestämistä ja 
ehdokkaaksi asettumista todellisuudessa 
esiintyy.

Euroopan parlamentin vaaleissa; komission 
olisi perustettava analyysinsa erityisesti 
jäsenvaltioiden vaalien jälkeen suorittamiin 
tarkistuksiin ja todentamisiin, joilla 
pyritään selvittämään, minkä verran 
useamman kerran äänestämistä 
todellisuudessa esiintyy.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Kaikkien äänien ja ehdokkuuksien
rutiiniluonteinen tarkistaminen vaatisi 
ongelmaan nähden suhteettomia toimia 
eikä se olisi toteutettavissa, koska 
jäsenvaltioilla ei ole yhdenmukaisia 
sähköisiä menetelmiä äänestysaktiivisuutta 
ja ehdokkaaksi asettumista koskevien 
tietojen kirjaamista ja tallentamista varten. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava tarkistustoimensa 
tilanteisiin, joissa samoissa vaaleissa 
useammin kuin kerran äänestäminen tai 
ehdokkaaksi asettuminen on 
todennäköistä,

(12) Kaikkien äänien rutiiniluonteinen 
tarkistaminen vaatisi ongelmaan nähden 
suhteettomia toimia eikä se olisi 
toteutettavissa, koska jäsenvaltioilla ei ole 
yhdenmukaisia sähköisiä menetelmiä 
äänestysaktiivisuutta koskevien tietojen 
kirjaamista ja tallentamista varten. Tämän 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 
tarkistustoimensa tilanteisiin, joissa 
samoissa vaaleissa useammin kuin kerran 
äänestäminen on todennäköistä,

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

3 artikla (direktiivi 93/109/EY)

(1 a) Korvataan 3 artikla seuraavasti::
"3 artikla

Kaikilla, jotka määräpäivänä 
(a) ovat unionin kansalaisia 
perustamissopimuksen 17 artiklan 
1 kohdan mukaisesti
ja jotka
(b) eivät ole asuinvaltion kansalaisia, 
mutta täyttävät muuten asuinvaltion 
laissa säädetyt kyseisen valtion 
kansalaisten äänioikeutta ja 
vaalikelpoisuutta koskevat edellytykset, 
on äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
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asuinvaltiossa Euroopan parlamentin 
vaalien aikana, jollei asuinvaltio ole 
estänyt näiden oikeuksien harjoittamista 6 
tai 7 artiklan mukaisesti. 
Jos asuinvaltion kansalaisilta edellytetään 
vaalikelpoisuutta varten, että he ovat 
olleet kyseisen valtion kansalaisia tietyn 
vähimmäisajan, pidetään tätä edellytystä 
täytettynä unionin kansalaisten osalta, 
kun he ovat olleet jonkun jäsenvaltion 
kansalaisia samanpituisen ajan."

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

4 artiklan 2 kohta (direktiivi 93/109/EY)

(1 b) Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"1. Asuinvaltio voi määrätä, että unionin 
kansalaiset, jotka yksittäistä siviili- tai 
rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi 
ovat menettäneet vaalikelpoisuutensa 
kotivaltionsa lain nojalla, eivät saa 
käyttää tätä oikeutta asuinvaltiossa 
Euroopan parlamentin vaalien aikana, jos 
he olisivat menettäneet tämän oikeuden 
kyseisen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti samasta 
rikkomuksesta ja samalla tavoin."

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

6 artiklan 1 kohta (direktiivi 93/109/EY)

(-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Asuinvaltio voi määrätä, että unionin 
kansalaiset, jotka yksittäistä siviili- tai 
rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi 
ovat menettäneet vaalikelpoisuutensa 
kotivaltionsa lain nojalla, eivät saa 
käyttää tätä oikeutta asuinvaltiossa 
Euroopan parlamentin vaalien aikana, jos 
he olisivat menettäneet tämän oikeuden 
kyseisen valtion kansallisen 
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lainsäädännön mukaisesti samasta 
rikkomuksesta ja samalla tavoin." 

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

6 artiklan 2 kohta (direktiivi 93/109/EY)

2. Asuinvaltion on tarkistettava, että 
unionin kansalaiset, jotka ovat ilmoittaneet 
aikovansa asettua ehdokkaaksi 
asuinvaltiossa, eivät ole menettäneet 
vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa yksittäistä 
siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen 
vuoksi.

2. Asuinvaltio voi tarkistaa, että unionin 
kansalaiset, jotka ovat ilmoittaneet 
aikovansa asettua ehdokkaaksi 
asuinvaltiossa, eivät ole menettäneet 
vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa yksittäistä 
siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen 
vuoksi.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

6 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/109/EY)

3. Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa 
asuinvaltion on annettava kotivaltiolle 
tieto 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoituksesta. Tätä varten on toimitettava 
hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla 
asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat yleensä 
saatavilla kotivaltiossa; kyseeseen tulevat 
ainoastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman 
tarpeellisia tämän artiklan täytäntöönpanon
kannalta, ja tietoja voidaan käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Jos 
toimitetut tiedot mitätöivät ilmoituksessa 
olevat tiedot, asuinvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimet estääkseen asianomaista 
henkilöä asettumasta ehdokkaaksi.

3. Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa 
asuinvaltio voi antaa kotivaltiolle tieto 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoituksesta. Tätä varten on toimitettava 
hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla 
asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat yleensä 
saatavilla kotivaltiossa; kyseeseen tulevat 
ainoastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman 
tarpeellisia tämän artiklan täytäntöönpanon 
kannalta, ja tietoja voidaan käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

7 artikla (direktiivi 93/109/EY)

(2 a) Korvataan 7 artikla seuraavasti:
"7 artikla

1. Asuinvaltio voi määrätä, että unionin 
kansalaiset, jotka yksittäistä siviili- tai 
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rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi 
ovat menettäneet äänestysoikeutensa 
kotivaltionsa lain nojalla, eivät saa 
käyttää tätä oikeutta asuinvaltiossa 
Euroopan parlamentin vaalien aikana, jos 
he olisivat menettäneet tämän oikeuden 
kyseisen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti samasta 
rikkomuksesta ja samalla tavoin.
2. Tämän artiklan 1 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi asuinvaltio voi 
antaa kotivaltiolle tiedoksi 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. 
Samaa tarkoitusta varten tarpeelliset ja 
tavallisesti käytettävissä olevat tiedot 
toimitetaan kotivaltiosta asianmukaisella 
tavalla ja asianmukaisen määräajan 
kuluessa; nämä tiedot voivat koskea 
ainoastaan tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten ehdottoman 
tarpeellisia seikkoja ja niitä saadaan 
käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. 
3. Lisäksi kotivaltio voi asianmukaisella 
tavalla ja asianmukaisen määräajan 
kuluessa toimittaa asuinvaltiolle kaikki 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten 
tarpeelliset tiedot."

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

10 artiklan 1 kohdan b alakohta (direktiivi 93/109/EY)

(-a) Korvataan 1 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
"(b) että hän on mahdollisesti 
samanaikaisesti jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa ehdokkaana Euroopan 
parlamentin vaaleissa; ja"

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

10 artiklan 1 kohdan d alakohta (direktiivi 93/109/EY)

(d) että hän ei ole menettänyt Poistetaan.
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vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa.

Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

10 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/109/EY)

((c) numeroidaan 3 kohta uudelleen 
2 kohdaksi

(c) numeroidaan 3 kohta uudelleen 
2 kohdaksi ja muutetaan seuraavasti:
"Lisäksi asuinvaltio voi vaatia EU-
vaalikelpoisia esittämään voimassaolevan 
henkilöllisyystodistuksen. Se voi myös 
vaatia heitä ilmoittamaan päivän, josta 
lähtien he ovat olleet jonkin jäsenvaltion 
kansalaisia, ja sen, onko heiltä evätty 
vaalikelpoisuus kotivaltiossaan."

Tarkistus 23
1 ARTIKLAN 4 KOHTA

13 artiklan 1 kohta (direktiivi 93/109/EY)

1. Asuinvaltion on toteutettava tarvittavat 
toimet sen varmistamiseksi, että 9 artiklan 
2 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan 
säännösten mukaisiin muodollisiin 
ilmoituksiin sisältyvistä virheellisyyksistä, 
jotka johtavat tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden rikkomiseen,
määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset.

1. Asuinvaltion on toteutettava tarvittavat 
toimet sen varmistamiseksi, että 9 artiklan 
2 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan 
säännösten mukaisiin muodollisiin 
ilmoituksiin sisältyvistä virheellisyyksistä 
määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset.
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5. Osallistava demokratia
A. Kansalaisyhteiskunta
- Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. tammikuuta 2009 näkymistä 

kehittää Lissabonin sopimuksen mukaista kansalaisvuoropuhelua 
(2008/2067(INI)) - Genowefa Grabowskan mietintö

- Ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kansalaisaloitteen täytäntöönpanosta koskevat suuntaviivat Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti
(INI/2008/2169) - Sylvia-Yvonne Kaufmannin mietintö

B. Edunvalvojat
- Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. toukokuuta 2008 sääntöjen 

kehittämisestä edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin 
toimielimissä (2007/2115(INI)) – Alexander Stubbin mietintö 
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. tammikuuta 2009 näkymistä kehittää Lissabonin 
sopimuksen mukaista kansalaisvuoropuhelua (2008/2067(INI)) - Genowefa Grabowskan 
mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonissa 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
muuttamisesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen,

–   ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksesta1,

– ottaa huomioon kuluvalla vaalikaudella kansalaisyhteiskunnasta antamansa eri päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan työpajan, joka 
järjestettiin yhdessä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajien kanssa 3. kesäkuuta 2008,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön(A6-0475/2008),

A.   ottaa huomioon, että jotta Euroopan unioni voi olla demokraattinen ja lähellä kansalaisia, sen 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa 
unionin ja jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallistasolla,

B.   ottaa huomioon, että unionin toimielinten sekä jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten avoin suhtautuminen vuoropuheluun ja yhteistyöhön kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa on perusedellytys näiden osallistumiselle 
lainsäädäntään ja hallintoon kaikilla tasoilla,

C.   ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus lisää Euroopan kansalaisten unioniin liittyviä 
oikeuksia helpottamalla heidän ja edustavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistumista 
keskusteluihin "kansalaisten Euroopasta",

D.   ottaa huomioon, että myös Lissabonin sopimukseen sisältyvät voimassa olevat säännökset 
luovat oikeudellisen kehyksen, joka on välttämätön unionin tasolla käytävän 
kansalaiskeskustelun kehittämisen kannalta, mutta toteaa, ettei säännösten täytäntöönpano ole 
aina tyydyttävää,

E.   ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunta on 27 jäsenvaltiossa eri kehitysvaiheissa ja 
osallistuvaa demokratiaa harjoitetaan, lainsäädäntäprosessiin osallistutaan ja vuoropuhelua 
jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa käydään eri 
mittakaavassa,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0055.



CM\779820FI.doc 271/380 PE423.766v01-00

FI

F.   ottaa huomioon, että käsite "kansalaisyhteiskunta" viittaa lukuisiin kansalaisten omasta 
aloitteestaan perustamiin hallituksista riippumattomiin ja voittoa tavoittelemattomiin 
järjestöihin, jotka osallistuvat julkiseen elämään ja valvovat jäsentensä tai muiden henkilöiden 
etuja sekä tuovat esiin heidän ajatuksiaan ja eettisiin, kulttuurisiin, poliittisiin, tieteellisiin, 
uskonnollisiin tai filantrooppisiin arvoihin perustuvia ideologioitaan,

G.   toteaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustuksellisuus on hyvin kiistanalainen 
kysymys, ja että joidenkin järjestöjen toiminta ja tehokkuus näkemystensä läpiviennissä ei aina 
vastaa niiden edustuksellisuutta,

H.   ottaa huomioon, että unionin toimielimillä on erilaiset lähestymistavat kansalaisvuoropuheluun,

1.   pitää myönteisenä Euroopan unionin osuutta kansalaisvuoropuhelun kehittämisessä sekä 
unionin tasolla että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

2.   painottaa, että kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli Euroopan yhdentymisprosessissa, koska 
se välittää kansalaisten näkemykset ja vaatimukset unionin toimielimille; painottaa 
kansalaisyhteiskunnan unionin toimielimille tarjoaman asiantuntemuksen merkitystä ja korostaa 
kansalaisvuoropuhelusta tiedottamisen painoarvoa ja tärkeyttä, erityisesti kun pyritään 
edistämään unionin toimintaa ja tavoitteita, luomaan eurooppalaisia yhteistyöverkostoja sekä 
lujittamaan eurooppalaista identiteettiä ja kansalaisyhteiskunnan samastumista unioniin;

3.   tähdentää, että jos unioni aikoo saavuttaa poliittiset päämääränsä ja tavoitteensa, on 
laajennettava julkista keskustelua, parannettava kansalaiskeskustelua ja lisättävä poliittista 
tietoisuutta;

4.   korostaa erityistä sitoutumistaan kansalaisvuoropuheluun sekä tälle vuoropuhelulle annettua 
merkitystä Lissabonin sopimuksessa, jonka mukaan kyseessä on kaikkia unionin toiminta-aloja 
koskeva yleisperiaate;

5.   pitää myönteisenä edustuksellisen ja osallistuvan demokratian lujittamista, joka on peräisin 
Lissabonin sopimuksessa käyttöönotetusta niin kutsutusta kansalaisaloitteesta, jonka avulla 
miljoona eri jäsenvaltioiden kansalaista voi kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöesityksen;

6.   kehottaa unionin toimielimiä sekä jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia hyödyntämään mahdollisimman suuressa määrin voimassa olevia oikeusnormeja 
ja parhaita käytäntöjä kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa käytävän 
vuoropuhelun kehittämiseksi; katsoo erityisesti, että jäsenvaltioissa sijaitsevien Euroopan 
parlamentin tiedotustoimistojen olisi pyrittävä aktiivisesti edistämään, organisoimaan ja 
johtamaan vähintään vuosittain järjestettäviä Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien välisiä tapaamisia jäsenvaltioissa ja korostaa, että on tärkeää, että sekä kyseisestä 
jäsenvaltiosta että muista jäsenvaltioista tulevat parlamentin jäsenet osallistuvat näihin 
tapaamisiin;

7.   kehottaa unionin toimielimiä ottamaan kansalaisvuoropuheluun mukaan kaikki 
kansalaisyhteiskunnan asiasta kiinnostuneet edustajat; pitää tässä yhteydessä tärkeänä saada 
kuuluviin nuorten Euroopan kansalaisten ääni, sillä he ovat rakentamassa Euroopan unionin 
tulevaisuutta ja ovat vastuussa siitä;
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8.   kehottaa unionin toimielimiä huolehtimaan, että kaikki unionin kansalaiset – miehet, naiset, 
vanhukset ja nuoret, kaupunkilaiset ja maaseutuväestö – voivat aktiivisesti ja syrjimättä 
osallistua samoin oikeuksin kansalaisvuoropuheluun ja erityisesti, että kielellisiin 
vähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat osallistua keskusteluun äidinkielellään; katsoo, että 
tässä yhteydessä unionin toiminnan olisi osaltaan edistettävä miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa ja toimittava esimerkkinä tässä asiassa sekä jäsenvaltioissa että unionin ulkopuolella; 

9. pyytää unionin toimielimiä päättämään toimielinten välisellä sopimuksella sitovista 
suuntaviivoista kansalaisyhteiskunnan edustajien nimittämiseksi sekä menetelmistä kuulemisten 
järjestämiseksi ja niiden rahoittamiseksi konsultointiprosessiin sovellettavien yleisten 
periaatteiden ja vähimmäisvaatimusten1 mukaisesti; toteaa, että kaikkien unionin toimielinten 
olisi siksi ylläpidettävä ajantasaisia rekistereitä kaikista merkityksellisistä kansalaisjärjestöistä, 
riippumatta siitä, toimivatko ne jäsenvaltioissa ja/vai keskittyvätkö ne toiminnassaan unionin 
toimielimiin; 

10.   kehottaa unionin toimielimiä tekemään kansalaisvuoropuhelusta kaikkien komission 
pääosastojen, kaikkien neuvoston työryhmien ja kaikkien Euroopan parlamentin valiokuntien 
monialaisen tehtävän noudattaen avoimia menettelytapoja ja säilyttäen aidon tasapainon 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä;

11.   kehottaa unionin toimielimiä tiiviimpään yhteistyöhön kansalaisvuoropuhelun kehittämisessä 
ja tietoisesti eurooppalaisen ajattelutavan edistämisessä unionin kansalaisten keskuudessa, jotta 
voidaan varmistaa viestinnän, tiedonkulun ja toiminnan parempi koordinointi julkisten 
kuulemisten yhteydessä; toteaa, että unionin ja sen kansalaisten välisen kuilun kaventamiseksi 
olisi toivottavaa, että jäsenvaltioiden keskustelufoorumeilla järjestetään kansalaisyhteiskunnan 
ja komission jäsenten välisiä säännöllisiä tapaamisia;

12.   kehottaa neuvostoa helpottamaan ja yksinkertaistamaan työskentelyynsä tutustumista, sillä se 
on perusedellytys todellisen vuoropuhelun aloittamiseksi kansalaisyhteiskunnan kanssa;

13.   korostaa, että on tärkeää kehittää eurooppalaista viestintäpolitiikkaa tarjoamalla uusia välineitä 
ja keinoja, joiden avulla voidaan viestiä unionin kansalaisten kanssa (Internetin, sähköisten 
teknologioiden ja nykyaikaisen audiovisuaalitekniikan avulla);

14.   kehottaa jatkamaan jo hyväksi havaittuja unionin aloitteita, joiden avulla pyritään lisäämään 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista Euroopan yhdentymisprosessiin, kuten Europe by Satellite 
-tietojärjestelmä, Agora-kansalaisfoorumi, temaattiset kansalaisfoorumit (esim. Sinun 
Eurooppasi -palvelu), keskustelut Internetissä jne.;

15.   korostaa, että on erityisen tärkeää järjestää ammattimaisesti toteutettuja mielipidetiedusteluja 
Euroopassa, jotta voidaan yksilöidä unionin toimintaan liittyvät Euroopan kansalaisten tarpeet ja 
odotukset sekä ymmärtää niitä paremmin; vaatii sekä unionin toimielimiä että jäsenvaltioiden 
kansalaisyhteiskuntia ottamaan nämä odotukset huomioon vuorovaikutuksessaan ja 
keskusteluissaan;

                                               
1 Ks. komission 11. joulukuuta 2002 päivätty tiedonanto "Neuvottelu- ja keskustelukulttuurin edistäminen 

– Komission konsultointiprosessiin sovellettavat yleiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset" 
(KOM(2002)0704).
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16.   kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia tukemaan 
kansalaisvuoropuhelua erityisesti maissa ja alueilla, joissa se ei ole täysin kehittynyttä tai joissa 
se on riittämätöntä; vaatii lisäksi näitä viranomaisia edistämään aktiivisesti eri jäsenvaltioiden 
kansalaisyhteiskunnan alueellisen vuorovaikutuksen kehittämistä sekä rajat ylittäviä aloitteita; 
katsoo, että olisi myös tutkittava, voitaisiinko jäsenvaltioryhmittymien perustamista käyttää 
ajatusten ja kokemusten vaihdon edistämiseen EU:ssa;

17.   kehottaa eurooppalaisen yhteiskunnan edustajia osallistumaan aktiivisesti 
kansalaisvuoropuheluun sekä unionin ohjelmien ja toimintalinjojen laatimiseen ja tätä kautta 
vaikuttamaan päätöksentekoprosesseihin;

18.   rohkaisee unionin kansalaisia ottamaan laajemmin osaa unionissa järjestettyihin keskusteluihin 
sekä äänestämään seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa;

19.   pyytää vuoropuhelun sidosryhmiä ja siitä vastaavia varmistamaan riittävän rahoituksen, sillä 
kansalaisten Euroopan laajuisen, kansallisen, alueellisen ja paikallisen vuoropuhelun 
edistäminen edellyttää asiaankuuluvaa rahoitusta;

20.   korostaa, että kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän vuoropuhelun lisäksi unionin on käytävä 
avointa, läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien 
kanssa Lissabonin sopimuksen mukaisesti;

21.   suosittaa, että unionin toimielimet asettavat yhdessä saataville tietoja eurooppalaisten 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustuksellisuudesta ja toiminta-aloista esimerkiksi julkiseen 
ja helppokäyttöiseen tietokantaan;

22.   kehottaa komissiota esittämään uuden eurooppalaisia yhdistyksiä koskevan ehdotuksen, jotta 
eurooppalaiset kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat tukeutua yhteiseen oikeusperustaan;

23.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman jäsenvaltioiden parlamenteille, 
neuvostolle, komissiolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.
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Ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteen 
täytäntöönpanosta koskevat suuntaviivat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 
4 kohdan mukaisesti (INI/2008/2169) - Sylvia-Yvonne Kaufmannin mietintö1

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen muuttamisesta 13. joulukuuta 2007 Lissabonissa allekirjoitetun 
Lissabonin sopimuksen,

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista2,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksesta3,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman harkintakaudesta: Euroopan 
unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat ja taustaa4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
vetoomusvaliokunnan lausunnon (A6-0043/2009),

A. panee merkille, että Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön kansalaisaloite, jossa vähintään 
miljoona unionin kansalaista riittävän monesta jäsenvaltioista voi tehdä aloitteen, ja kehottaa 
komissiota sen toimivallan puitteissa esittämään asianmukaisia ehdotuksia asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädös perustamissopimusten panemiseksi täytäntöön –
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohta uudessa muodossaan ("SEU, uusi 
versio"),

B. toteaa, että miljoona unionin kansalaista saa näin saman oikeuden pyytää komissiota 
esittämään säädösehdotuksen kuin neuvostolla on ollut Euroopan yhteisöjen 
perustamisvuodesta 1957 lähtien (alun perin ETY-sopimuksen 152 artikla, tällä hetkellä EY:n 
perustamissopimuksen 208 artikla, tulevaisuudessa EUT-sopimuksen 241 artikla) ja Euroopan 
parlamentilla Maastrichtin sopimuksen voimaantulon (1993) jälkeen (tällä hetkellä EY:n 
perustamissopimuksen 192 artikla, tulevaisuudessa EUT-sopimuksen 225 artikla),

                                               
1 Mietintöä ei ole käsitelty eikä siitä ole äänestetty täysistunnossa, joten tekstissä mainitut äänestystulokset 

ovat AFCO-valiokunnan äänestystuloksia. 
2 EUVL C 310, 16.12.2004, s. 1.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0055.
4 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
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C. ottaa huomioon, että näin kansalaiset osallistuvat itse välittömästi Euroopan unionin 
toimivallan käyttöön ja heidät otetaan ensimmäisen kerran mukaan EU:n 
lainsäädäntöehdotusten alullepanoprosessiin,

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 11 artiklan 
4 kohdalla on oikeuden demokraattiseen osallistumiseen (EU-sopimuksen uuden version 10 
artiklan 3 kohta) erityisenä seurauksena tarkoitus antaa unionin kansalaisille yksilöllinen 
oikeus osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen,

E. toteaa, että aloiteoikeus sekoitetaan usein vetoomusoikeuteen;

F. katsoo, että unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden on taattava unionin kansalaisille 
edellytykset harjoittaa osallistumisoikeuttaan esteettä, avoimesti ja tehokkaasti,

G. ottaa huomioon, että kansalaisaloitteen tekemiseen vaadittavista menettelyistä ja edellytyksistä, 
mukaan lukien niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista aloitteen tekevien kansalaisten 
on oltava kotoisin, säädetään parlamentin ja neuvoston asianmukaisen lainsäädäntömenettelyn 
mukaisesti antamassa asetuksessa (EUT-sopimuksen 24 artiklan 1 kohta),

H. ottaa huomioon, että asetusta annettaessa ja täytäntöön pantaessa on taattava perusluonteiset 
oikeudet tasa-arvoon, hyvään hallintoon ja oikeussuojaan

Jäsenvaltioiden vähimmäismäärä

I. ottaa huomioon, että "niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista aloitteen tekijöiden on 
oltava kotoisin" (EUT-sopimuksen 24 artiklan 1 kohta), tarkoittaa "merkittävää määrää 
jäsenvaltioita" (EU-sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohta),

J. katsoo, että jäsenvaltioiden vähimmäismäärää ei saa vahvistaa mielivaltaisesti, vaan että sen on 
perustuttava säännösten tarkoitukseen ja että sitä tulkitaan ottaen huomioon muut 
perussopimuksen määräykset, jotta vältytään tulkintaristiriidoilta,

K. katsoo, että näiden säännösten tarkoituksena on taata, etteivät EU:n lainsäädäntöprosessin 
lähtökohtana ole yksittäisten jäsenvaltioiden erityisedut, vaan Euroopan yhteinen etu,

L. ottaa huomioon, että EUT:n 76 artiklan mukaan Euroopan yhteinen etu oletetaan otettavan 
riittävästi huomioon lainsäädäntöaloitteessa, jota kannattaa yksi neljäsosa jäsenvaltioista; 
katsoo, että siksi tällaista vähimmäismäärää on siksi pidettävä kiistämättömänä,

M. katsoo, että sääntöjen tarkoitus täyttyy vain, kun ne yhdistetään kustakin näistä jäsenvaltiosta 
tulevien tuenilmausten vähimmäismäärään,

N. katsoo, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohdasta, joka 
määrittää miljoonan unionin kansalaisen lukumäärän, voidaan johtaa noin 500 miljoonan 
kansalaisen väestön ollessa kyseessä, että tällöin edustetuksi on katsottava 1/500 väestöstä,
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Osallistujien vähimmäisikä

O. ottaa huomioon, että EU-sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohta koskee kaikkia unionin 
kansalaisia,

P. katsoo, että oikeuden demokraattiseen osallistumiseen kaikkinaisen rajoittamisen ja 
kaikkinaisen ikään perustuvan epätasapuolisen kohtelun on oltava suhteellisuusperiaatteen 
mukaista,

Q. katsoo lisäksi, että on toivottavaa välttää tulkintaristiriitoja, joita voisi aiheutua esimerkiksi, jos 
Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisen alaikäraja olisi jossakin jäsenvaltiossa 
alhaisempi kuin kansalaisaloitteeseen osallistumisen alaikäraja,

Menettely

R. ottaa huomioon, että perusteltu kansalaisaloite velvoittaa komission pohtimaan siihen sisältyviä 
kysymyksiä ja päättämään, tekeekö se ehdotuksen asiaa koskevaksi säädökseksi,

S. katsoo, että olisi suotavaa, että aloitteissa viitattaisiin yhteen tai useampaan oikeusperustaan, 
jonka pohjalta komissio voi esittää säädösehdotuksensa,

T. katsoo, että kansalaisaloite voi edetä vain, jos se täyttää ehdot, eli jos

 se sisältää pyynnön komissiolle tehdä Euroopan unionia koskeva lakialoite,

 unionilla on lainsäädännöllinen toimivalta ja komissiolla on oikeus esittää ehdotus 
asianomaisessa tapauksessa, ja 

 pyydetty säädös ei ole selvästi Euroopan unionissa sovellettavien yleisten 
lainsäädännöllisten periaatteiden vastainen,

U. toteaa, että kansalaisaloite on toimiva, jos se on hyväksyttävä edellä kuvatulla tavalla ja se 
täyttää edustuksellisuutta koskevat vaatimukset ja sitä toisin sanoen kannattaa vähintään 
miljoona kansalaista, jotka edustavat merkittävää määrää jäsenvaltioita,

V. toteaa, että komission tehtävä on tutkia, ovatko hyväksyttävän kansalaisaloitteen edellytykset 
olemassa,

W. toteaa, että kansalaisaloitteen organisoinnin kannalta on erittäin suositeltavaa varmistaa 
kansalaisaloitteen hyväksyttävyys jo ennen tuenilmausten keräämisen aloittamista,

X. toteaa, ettei komissio voi tarkistaa tuenilmausten aitoutta ja että siksi jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä se; toteaa, että tähän liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuudet koskevat kuitenkin vain 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden version 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
aloitteita ja ne eivät missään tapauksessa koske aloitteita, joita ei hyväksytä edellä esitetyistä 
syistä; toteaa, että jäsenvaltioiden on näin ollen tärkeää varmistaa jo ennen tuenilmausten 
keräämisen aloittamista kansalaisaloitteen hyväksyttävyys,
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Y. toteaa, että komission tutkiessa kansalaisaloitteen hyväksyttävyyttä sen on kuitenkin 
rajoituttava yksinomaan edellä mainittuihin oikeudellisiin kysymyksiin, ja tutkinnan perusteet 
eivät missään tapauksessa saa olla poliittisia; toteaa, että siten varmistetaan, että komissio ei 
voi vapaasti päättää omin poliittisin perustein, onko kansalaisaloite hyväksyttävä vai ei,

Z. katsoo, että olisi tarkoituksenmukaista jakaa Euroopan kansalaisaloitetta koskeva menettely 
seuraaviin viiteen vaiheeseen:

 aloitteesta ilmoittaminen

 tuenilmausten kerääminen

 aloitteen jättäminen

 komission kannan ilmoittaminen,

 sen tarkistaminen, onko pyydetty säädös perustamissopimusten mukainen,

Avoimuuden periaate

AA. toteaa, että kansalaisaloite on tapa harjoittaa julkista yksinomaista lainsäädäntävaltaa, ja siten 
siihen sovelletaan avoimuuden periaatetta; toteaa, että tämä tarkoittaa, että kansalaisaloitteen 
järjestäjien on otettava julkinen tilintekovelvollisuus aloitteen rahoituksesta, rahoituksen 
lähteet mukaan luettuina,

Prosessin poliittinen valvonta

AB. pitää kansalaisaloitetta koskevan menettelyn valvomista parlamentin poliittisena tehtävänä,

AC. toteaa, että tämä vastuu koskee kansalaisaloitetta koskevan asetuksen täytäntöönpanoa 
sinällään sekä komission poliittista kantaa kansalaisaloitteella esitettyyn pyyntöön,

AD. pitää tärkeänä, että taataan yhdenmukaisuus komissiolle kansalaisaloitteen kautta esitettyjen 
pyyntöjen ja parlamentin demokraattisesti hyväksyttyjen prioriteettien ja ehdotusten välillä,

Perussopimuksia koskevat kansalaisaloitteet

AE. ottaa huomioon, että on kiistanalaista, kattaako Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden 
version 11 artiklan 4 kohta myös aloitteet, joilla halutaan muuttaa perussopimuksia 
(perussopimuksia koskevat kansalaisaloitteet),

1. pyytää komissiota tekemään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan 
nojalla välittömästi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ehdotuksen kansalaisaloitetta 
koskevaksi asetukseksi;
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2. kehottaa komissiota ottamaan tällöin huomioon tämän päätöslauselman liitteessä esitetyt 
suositukset;

3. toivoo, että asetus on selvä, yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ja että se kattaa 
kansalaisaloitteen määritelmään liittyviä käytännöllisiä elementtejä, jotta sitä ei sekoitettaisi 
vetoomusoikeuteen;

4. päättää tarkastella välittömästi tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen sellaisen tehokkaan 
järjestelmän perustamista, jonka avulla voidaan valvoa kansalaisaloitetta koskevaa menettelyä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
KOMISSION EHDOTUKSEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUKSEKSI KANSALAISALOITETTA KOSKEVISTA MENETTELYISTÄ JA 
EDELLYTYKSISTÄ SISÄLTÖÄ KOSKEVIA SUOSITUKSIA

Jäsenvaltioiden vähimmäismäärän vahvistaminen

1. Niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista kansalaisaloitteeseen osallistuvien kansalaisten 
on oltava kotoisin, on neljäsosa jäsenvaltioista.

2. Tämä edellytys täyttyy vain, jos kunkin osallistuvan jäsenvaltion väestöstä vähintään yksi 
viidessadasosa tukee aloitetta.

Osallistujien alaikärajan vahvistaminen

3. Kaikki unionin kansalaiset, jotka ovat oman jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaan 
äänioikeutettuja, voivat osallistua kansalaisaloitteeseen.

Menettelyä koskevat järjestelyt

4. Kansalaisaloitetta koskeva menettely sisältää seuraavat viisi vaihetta:

• aloitteesta ilmoittaminen

• tuenilmausten kerääminen
• aloitteen jättäminen

• komission kannan ilmoittaminen,
• sen tarkistaminen, onko pyydetty säädös perustamissopimusten mukainen.

5. Kansalaisaloitteen ensimmäinen vaihe alkaa sillä, että kansalaisaloitteen järjestäjät ilmoittavat 
aloitteesta komissiolle, ja päättyy siihen, että komissio antaa muodollisen päätöksen 
kansalaisaloitteen ilmoituksen tuloksesta. Se on luonteeltaan seuraavanlainen:

a) Kansalaisaloitteen järjestäjien on tehtävä kansalaisaloitteesta asianmukainen ilmoitus 
komissiolle. Ilmoituksessa on ilmoitettava aloitteen kunkin järjestäjän nimi, syntymäaika, 
kansalaisuus ja kotiosoite sekä kansalaisaloite tarkassa sanamuodossaan jollakin Euroopan 
unionin virallisista kielistä.

b) Komissio tutkii ilmoitetun kansalaisaloitteen muodollisen hyväksyttävyyden. 
Kansalaisaloite hyväksytään muodollisesti, mikäli se täyttää seuraavat neljä edellytystä:

 Siinä pyydetään Euroopan komissiota tekemään ehdotus Euroopan unionin säädöksen 
antamiseksi.

 Euroopan unionille on Euroopan unionin perustana olevilla sopimuksilla myönnetty 
toimivalta antaa tämänkaltainen säädös.

 Komissiolle on Euroopan unionin perustana olevilla sopimuksilla myönnetty 
toimivalta tehdä ehdotus tällaiseksi säädökseksi. Pyydetty säädös ei ole selvästi 
Euroopan unionissa sovellettavien yleisten lainsäädännöllisten periaatteiden vastainen.
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Komissio tukee kansalaisaloitteen järjestäjiä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
41 artiklan mukaisesti sen takaamiseksi, että rekisteröitävät aloitteet ovat hyväksyttäviä. 
Lisäksi komissio antaa samalla kansalaisaloitteen järjestäjille tietoja meneillään olevista tai 
tulevista lainsäädäntöhankkeista, jotka koskevat kyseisen kansalaisaloitteen piiriin 
kuuluvia asioita, sekä jo hyväksytysti ilmoitetuista kansalaisaloitteista, jotka kokonaan tai 
osittain liittyvät samoihin asioihin.

c) Komissio päättää sitovasti aloitteen hyväksyttävyydestä ja ilmoituksen tuloksesta kahden 
kuukauden kuluessa kansalaisaloitteesta ilmoittamisesta. Ilmoitus voidaan hylätä vain 
oikeudellisista syistä eikä sitä voida missään tapauksessa hylätä poliittisista syistä.

d) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen järjestäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen järjestäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä ilmoitetaan välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

e) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat päätöksen 
lainmukaisuuden unionin oikeuden asianomaisten määräysten mukaisesti. Tätä sovelletaan 
samoin edellytyksin myös tilanteeseen, jossa komissio jättää tekemättä tällaisen päätöksen.

f) Komissio pitää verkkosivuillaan yleisön saatavilla olevaa luetteloa kaikista hyväksytysti 
ilmoitetuista kansalaisaloitteista.

g) Kansalaisaloitteen järjestäjät voivat vetäytyä aloitteesta milloin tahansa. Sitä ei silloin 
katsota ilmoitetuksi ja se poistetaan yllä mainitusta komission pitämästä luettelosta.

6. Kansalaisaloitteen toisessa vaiheessa kerätään hyväksytysti ilmoitetulle kansalaisaloitteelle 
annetut yksittäiset tuenilmaukset, ja jäsenvaltiot vahvistavat virallisesti yksittäisten 
tuenilmausten keräämisen tulokset. Menettelyn pääpiirteet ovat seuraavat:

a) Jäsenvaltiot säätävät tehokkaasta menettelystä, jolla asianmukaiset tuenilmaukset kerätään 
kansalaisaloitetta varten ja jolla tulokset vahvistetaan virallisesti.

b) Tuenilmaus on asianmukainen, jos se on annettu tuenilmausten keräysaikana ja siinä on 
otettu huomioon jäsenvaltioiden ja EU:n asianomainen lainsäädäntö. Tuenilmausten 
keräysajan pituus on yksi vuosi. Se alkaa kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä 
siitä päivästä, kun kansalaisaloitteen ilmoitusta koskeva päätös on tehty.

c) Kaikkien tukijoiden on annettava tuenilmaisunsa yksilöllisesti ja vahvistettava se 
pääsääntöisesti omalla allekirjoituksella (käsin tai tarvittaessa myös sähköisesti). 
Tuenilmaisusta on käytävä ilmi vähintään tukijan nimi, syntymäaika, kotiosoite ja 
kansalaisuus. Mikäli kyseisellä henkilöllä on useampia kansalaisuuksia, hän ilmoittaa vain 
yhden vapaasti valitsemansa kansalaisuuden.

Henkilötiedot ovat tietosuojan alaisia, ja kansalaisaloitteen järjestäjät ottavat tämän 
huomioon.

d) Tuenilmaus kansalaisaloitteelle voidaan antaa vain kerran. Jokainen tuenilmaus sisältää 
tukijan antaman erillisen valaehtoisen lausunnon siitä, ettei hän ole jo aiemmin tukenut 
samaa kansalaisaloitetta.
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e) Jokainen annettu tuenilmaus voidaan perua tuenilmausten keräyksen voimassaoloaikana. 
Alun perin annettua tuenilmausta ei tällöin katsota lainkaan annetun. Aloitteen järjestäjien 
on ilmoitettava peruutusmahdollisuudesta kaikille aloitetta tukeville henkilöille. Jokaisessa 
tuenilmauksessa on oltava tukijan erillinen lausunto siitä, että tämä on saatettu hänen 
tietoonsa.

f) Aloitteen järjestäjät antavat jokaiselle tukijalle kopion heidän tuenilmauksestaan sekä 
heidän valaehtoisesta lausunnostaan sekä lausunnosta, jossa he ilmoittavat saaneensa 
tiedoksi peruutusmahdollisuuden.

g) Jäsenvaltiot antavat kansalaisaloitteen järjestäjille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tuenilmausten todisteet on tutkittu, virallisen vahvistuksen asianmukaisesti annetuista 
tuenilmauksista luetteloituna tukijoiden kansalaisuuden mukaan. Niiden on varmistettava 
asianmukaisilla toimilla, että jokainen tuenilmaus vahvistetaan vain yhdessä jäsenvaltiossa 
ja että vältetään eri jäsenvaltioissa tai saman jäsenvaltion eri tahoilla tapahtuvat 
päällekkäiset vahvistukset.
Henkilötiedot ovat tietosuojan alaisia, ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
tämän huomioon.

7. Kansalaisaloitteen kolmas vaihe alkaa, kun järjestäjät esittävät kansalaisaloitteen komissiolle, ja 
päättyy, kun komissio tekee virallisen päätöksen siitä aloitteen jättämisen tuloksesta. Se on 
luonteeltaan seuraavanlainen:

a) Kansalaisaloitteen järjestäjien on tehtävä kansalaisaloitteesta asianmukainen ilmoitus 
komissiolle. Kansalaisaloitteen jättämisen yhteydessä annetaan myös jäsenvaltioiden 
vahvistukset asianmukaisten tuenilmausten lukumäärästä.

b) Komissio tutkii ilmoitetun kansalaisaloitteen edustuksellisuuden. Kansalaisaloite on 
edustuksellinen

 kun sitä tukee vähintään miljoona unionin kansalaista,

 jotka edustavat kansalaisuudeltaan vähintään neljäsosaa jäsenvaltioista,

 ja yhden jäsenvaltion kansalaisten määrä on vähintään yksi viidessadasosa tämän 
jäsenvaltion väestöstä.

c) Komissio päättää sitovasti tämän aloitteen jättämisen tuloksesta kahden kuukauden 
kuluessa kansalaisaloitteen jättämisestä. Päätökseen on liitettävä lausunto siitä, onko aloite 
edustuksellinen. Aloitteen esittäminen voidaan hylätä vain oikeudellisista syistä eikä sitä 
voida missään tapauksessa hylätä poliittisista syistä.

d) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen järjestäjille että yleisölle. Se annetaan 
tiedoksi aloitteen järjestäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä ilmoitetaan välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

e) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat päätöksen 
lainmukaisuuden unionin oikeuden asianomaisten määräysten mukaisesti. Sama koskee 
vastaavasti myös tapausta, jossa komissio jättää tekemättä tällaisen päätöksen.

f) Komissio pitää verkkosivuillaan yleisön saatavilla olevaa luetteloa kaikista hyväksytysti 
jätetyistä kansalaisaloitteista.
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8. Kansalaisaloitteen neljännessä vaiheessa komissio käsittelee kansalaisaloitteen sisällön. Tämä 
vaihe päättyy siihen, että komissio ottaa muodollisesti kantaa kansalaisaloitteen sisältämään 
pyyntöön säädösehdotuksen tekemisestä. Se on luonteeltaan seuraavanlainen:

a) Onnistuneesti esitetty kansalaisaloite velvoittaa komissiota tarkastelemaan aloitteella esiin 
tuotujen seikkojen sisältöä. 

b) Komissio kuulee tässä yhteydessä kansalaisaloitteen järjestäjiä ja antaa heille tilaisuuden 
esitellä tarkemmin kansalaisaloitteen sisältämiä asioita.

c) Komissio päättää sitovasti kansalaisaloitteessa esitetystä pyynnöstä kolmen kuukauden 
kuluessa. Jos se ei aio antaa ehdotusta, se selvittää parlamentille ja järjestäjille päätöksensä 
perustelut.

d) Päätös osoitetaan sekä yksilöllisesti aloitteen järjestäjille että yleisölle. Se annetaan
tiedoksi aloitteen järjestäjille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Päätöksestä ilmoitetaan välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

e) Jos komissio on laiminlyönyt ratkaisun tekemisen kansalaisaloitteessa esitetystä 
pyynnöstä, Euroopan unionin tuomioistuin sekä Euroopan oikeusasiamies tutkivat 
päätöksen lainmukaisuuden unionin oikeuden asianomaisten määräysten mukaisesti.

Avoimuuden periaate

9. Hyväksytysti ilmoitettujen kansalaisaloitteiden järjestäjien on soveltuvan ajan kuluttua 
menettelyn päättymisestä toimitettava komissiolle kertomus aloitteen rahoituksesta, 
rahoituslähteet mukaan luettuina (avoimuuskertomus). Komissio tarkastelee kertomusta ja 
julkaisee sen yhdessä lausuntonsa kanssa.

10. Komission on pääsääntöisesti ryhdyttävä käsittelemään kansalaisaloitteen sisältöä vasta sen 
jälkeen, kun asianmukaisesti laadittu avoimuuskertomus on toimitettu.
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. toukokuuta 2008 sääntöjen kehittämisestä 
edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä (2007/2115(INI)) –
Alexander Stubbin mietintö 

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan Euroopan avoimuusaloitteesta (KOM(2006)0194), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan avoimuusaloitetta koskevan vihreän kirjan 
jatkotoimenpiteistä (KOM(2007)0127), 

– ottaa huomioon komission 10. joulukuuta 2007 esittämän luonnoksen edunvalvojia koskeviksi 
menettelysäännöiksi,

– ottaa huomioon 17. heinäkuuta 1996 tekemänsä päätöksen työjärjestyksen muuttamisesta 
(edunvalvonta Euroopan parlamentissa)1,

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 1997 tekemänsä päätöksen työjärjestyksen muuttamisesta 
(edunvalvojia koskevat menettelysäännöt)2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
talousarvion valvontavaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden 
valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot 
(A6-0105/2008),

A. ottaa huomioon, että lobbaus Euroopan parlamentissa on lisääntynyt merkittävästi, kun 
parlamentin toimivaltuuksia on laajennettu,

B. ottaa huomioon, että lobbauksella pyritään vaikuttamaan paitsi poliittisiin ja lainsäädännöllisiin 
päätöksiin myös yhteisön varojen kohdentamiseen sekä lainsäädännön valvontaan ja
täytäntöönpanoon,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen odotettavissa olevan ratifioinnin jälkeen Euroopan 
parlamentin toimivaltuudet lisääntyvät siten, että siitä tulee toinen lainsäätäjä lähes kaikissa 
tavanomaisissa lainsäädäntömenettelyissä, minkä seurauksena se tulee olemaan entistä 
useamman edunvalvontaryhmän kiinnostuksen kohteena,

                                               
1 EYVL C 261, 9.9.1996, s. 75.
2 EYVL C 167, 2.6.1997, s. 20.
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D. ottaa huomioon, että edunvalvojilla on keskeinen rooli demokraattisen järjestelmän perustan 
muodostavassa avoimessa ja moniarvoisessa vuoropuhelussa ja että he ovat parlamentin 
jäsenten tehtävien suorittamisen kannalta tärkeä tiedon lähde,

E. ottaa huomioon, että edunvalvontaryhmät eivät kohdista toimiaan ainoastaan parlamentin 
jäseniin vaan yrittävät vaikuttaa myös parlamentin päätöksiin kohdistamalla 
edunvalvontatoimia parlamentin valiokuntien sihteeristössä työskenteleviin virkamiehiin, 
poliittisten ryhmien työntekijöihin ja jäsenten avustajiin,

F. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan Brysselissä on noin 15 000 edunvalvojaa ja 2 500 
edunvalvontaorganisaatiota,

G. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että osana eurooppalaista avoimuusaloitetta 
otetaan käyttöön EU:n toimielimissä toimivien edunvalvojien yhteinen rekisteri,

H. ottaa huomioon, että parlamentilla on jo vuodesta 1996 ollut oma lobbaajien rekisteri1 sekä 
menettelysäännöt2, joiden sisältämän velvoitteen nojalla rekisteröityjen lobbaajien on 
noudatettava korkeita eettisiä standardeja,

I. ottaa huomioon, että parlamentissa on nykyisin noin 5 000 rekisteröityä edunvalvojaa,

J. ottaa huomioon, että edunvalvontaryhmiin kuuluu paikallisia ja kansallisia organisaatioita, 
joiden toiminnan sääntely on jäsenvaltioiden vastuulla,

Parlamentin avoimuuden parantaminen

1. tunnustaa edunvalvontaryhmien vaikutuksen EU:n päätöksentekoon ja pitää siksi tärkeänä, että 
parlamentin jäsenten olisi tiedettävä, mitä järjestöjä edunvalvontaryhmät edustavat; korostaa, 
että avoin ja yhtäläinen oikeus päästä vaikuttamaan kaikkiin EU:n toimielimiin on unionin 
legitimiteetin ja sen kansalaisten keskuudessa nauttiman luottamuksen ehdoton edellytys; 
korostaa, että avoimuus on kaksisuuntainen tie, jota tarvitaan sekä itse toimielinten työssä että 
lobbaajien keskuudessa; korostaa, että edunvalvontaryhmien yhtäläiset oikeudet päästä 
vaikuttamaan EU:n toimielimiin lisäävät unionin asioiden hoitamista varten käytettävissä 
olevaa asiantuntemusta; pitää tärkeänä, että kansalaisyhteiskunnan edustajat pääsevät 
vaikuttamaan EU:n toimielimiin ja ennen kaikkea parlamenttiin;

2. katsoo, että parlamentin jäsenet ovat itse vastuussa siitä, että he saavat tasapuolista tietoa; 
painottaa, että jäseniä on voitava pitää kykenevinä tekemään poliittisia päätöksiä lobbaajista 
riippumattomasti;

3. hyväksyy, että esittelijä voi halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa "lainsäädännöllistä 
jalanjälkeä", ts. (parlamentin mietintöihin liitettävää) suuntaa-antavaa luetteloa rekisteröidyistä 
edunvalvojista, joita on kuultu mietinnön valmistelun aikana ja jotka ovat antaneet siihen 
merkittävän panoksen; pitää erityisen suositeltavana tällaisen luettelon sisällyttämistä 
lainsäädäntöpäätöslauselmiin; korostaa kuitenkin, että on yhtä tärkeää, että komissio liittää 
tällaisen "lainsäädännöllisen jalanjäljen" lainsäädäntöaloitteisiinsa;

                                               
1 Työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohta.
2 Työjärjestyksen liite IX, 3 artikla.
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4. vaatii, että parlamentin on saatava päättää täysin itsenäisesti, missä laajuudessa se ottaa 
huomioon kansalaisyhteiskunnasta tulevat mielipiteet;

5. panee merkille nykyiset säännöt, joiden mukaan jäsenten on ilmoitettava taloudellisista 
eduistaan; kehottaa puhemiehistöä laatimaan kvestoreiden ehdotuksen perusteella suunnitelman 
siitä, miten voidaan entistä paremmin panna täytäntöön ja valvoa parlamentin sääntöjä, joiden 
mukaan jäsenten on ilmoitettava kaikesta saamastaan tuesta riippumatta siitä, onko se 
taloudellista vai saadaanko se työvoiman tai materiaalin muodossa1;

6. panee merkille nykyiset virallisia toimintaryhmiä koskevat säännöt, jotka velvoittavat 
ilmoittamaan rahoituksesta; kehottaa selkeyttämään virallisten toimintaryhmien asemaa 
luetteloimalla kaikki olemassa olevat rekisteröidyt ja rekisteröimättömät toimintaryhmät 
parlamentin verkkosivuilla ja tekemällä tyhjentävänselvityksen toimintaryhmän saamasta 
ulkopuolisesta tuesta sekä ilmoittamalla toimintaryhmän laaja-alaiset tavoitteet; korostaa 
kuitenkin, että toimintaryhmiä ei tulisi millään tavalla pitää parlamentin eliminä;

7. kehottaa puhemiehistöä tarkastelemaan kvestorien ehdotuksen pohjalta mahdollisuuksia 
rajoittaa luvatonta pääsyä kerroksiin, joissa jäsenten toimistot ovat parlamentin rakennuksissa, 
kun taas yleisön pääsyä valiokuntien huoneisiin olisi rajoitettava vain poikkeustapauksissa;

Komission ehdotus

8. pitää tervetulleena komission ehdotusta, joka koskee edunvalvojien toiminnan aiempaa 
säännellympää kehystä osana eurooppalaista avoimuusaloitetta;

9. yhtyy komission määritelmään, jonka mukaan lobbaus on "toimintaa, jolla pyritään 
vaikuttamaan EU:n politiikan muotoutumiseen ja toimielinten päätöksentekoon"; katsoo tämän 
määritelmän olevan työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohdan mukainen;

10. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän piiriin kuuluvia ja toimielinten toimintaan 
säännöllisesti vaikuttavia toimijoita, mukaan lukien kaikki EU:n toimielinten ulkopuolisten 
julkisten ja yksityisten eturyhmien edustajat, olisi pidettävä lobbaajina ja kohdeltava samalla 
tavoin: ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat lobbaajat, kansalaisjärjestöt, ajatushautomot, 
ammattiyhdistykset, ammattiliitot ja työnantajajärjestöt, voittoa tuottavat ja tuottamattomat 
järjestöt sekä lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin 
tarjota apua ja puolustaa oikeusmenettelyissä tai antaa oikeudellista neuvontaa; korostaa 
kuitenkin, että jäsenvaltioiden alueet ja kunnat sekä kansallisen ja eurooppalaisen tason 
poliittiset puolueet sekä elimet, joilla on perustamissopimusten mukainen oikeudellinen asema, 
eivät kuulu näiden sääntöjen soveltamisalaan, kun ne toimivat tällaisten elinten aseman 
mukaisesti ja suorittavat niille kuuluvia tehtäviä perustamissopimuksessa määrätyllä tavalla;

11. pitää periaatteessa tervetulleena komission ehdotusta "yhden luukun" järjestelmäksi, jossa 
lobbaajat voisivat rekisteröityä sekä komissioon että parlamenttiin, ja kehottaa laatimaan 
neuvoston, komission ja parlamentin välille yhteistä pakollista rekisteriä, jollainen 
parlamentissa jo on olemassa, koskevan toimielinten välisen sopimuksen, jota sovellettaisiin 

                                               
1 Työjärjestyksen liite I, 2 artikla.



PE423.766v01-00 286/380 CM\779820FI.doc

FI

kaikissa toimielimissä ja joka sisältäisi täydellisen taloudellisia tietoja koskevan ilmoittamisen, 
rekisteristä poistamista koskevan yhteisen mekanismin sekä yhteiset eettiset 
käyttäytymissäännöt; muistuttaa kuitenkin neuvoston, komission ja parlamentin keskeisistä 
eroista toimieliminä; varaa siksi oikeuden arvioida komission ehdotusta sen valmistuttua ja 
päättää vasta sitten, asettuuko se tukemaan sitä vai ei;

12. muistuttaa, että parlamentin tiloihin pääsevien lobbaajien määrä on pidettävä kohtuullisena; 
kehottaa siksi ottamaan käyttöön järjestelmän, jossa lobbaajien on rekisteröidyttävä ainoastaan 
kerran kaikkiin toimielimiin ja jossa kukin toimielin voi päättää, antaako se kulkuluvan 
tiloihinsa, jolloin parlamentti voi jatkossakin rajoittaa kullekin järjestölle tai yritykselle 
myönnettävien kulkulupien määrän neljään;

13. kehottaa neuvostoa, komissiota ja parlamenttia tunnustamaan vastavuoroisesti erilliset 
rekisterit, mikäli yhteisestä rekisteristä ei päästä sopimukseen; ehdottaa, että jos toimielimet 
eivät pääse sopimukseen yhteisestä rekisteristä, niiden erillisten verkossa olevien rekisterien 
olisi sisällettävä linkit muihin rekistereihin, jotta edunvalvojien merkintöjä voidaan vertailla; 
kehottaa pääsihteeriä siirtämään parlamentin luettelon hyväksytyistä eturyhmien edustajista 
helpommin saatavissa olevaan paikkaan parlamentin verkkosivuilla;

14. ehdottaa, että perustetaan viipymättä neuvoston edustajista, komission jäsenistä ja 
puheenjohtajakokouksen nimittämistä Euroopan parlamentin jäsenistä koostuva yhteinen 
työryhmä tarkastelemaan vuoden 2008 loppuun mennessä sitä, millainen vaikutus on yhteisellä 
rekisterillä, joka sisältää kaikki lobbaajat, jotka haluavat pääsyn neuvostoon, komissioon tai 
parlamenttiin, sekä yhteisten menettelysääntöjen laatimista; kehottaa pääsihteeriä toteuttamaan 
aiheelliset toimenpiteet;

15. kehottaa neuvostoa liittymään mahdolliseen yhteiseen rekisteriin; katsoo, että on huolellisesti 
tarkasteltava tapaa, jolla edunvalvojat ovat yhteydessä neuvoston sihteeristöön 
yhteispäätösmenettelyssä käsiteltävien asioiden yhteydessä;

16. panee merkille, että komissio on päättänyt ottaa käyttöön vapaaehtoisen rekisterin ja arvioida 
järjestelmää vuoden kuluttua, mutta on huolissaan siitä, että puhtaasti vapaaehtoinen 
järjestelmä antaa vähemmän vastuullisille lobbaajille mahdollisuuden välttää järjestelmän 
noudattamista; kehottaa kolmea toimielintä tarkistamaan lobbaajien toimintaa koskevia 
sääntöjä vähintään kolmen vuoden kuluttua yhteisen rekisterin käyttöönotosta, jotta voidaan 
arvioida, voidaanko muutetulla järjestelmällä saavuttaa tarvittava avoimuus lobbaajien 
toiminnan suhteen; on tietoinen Lissabonin sopimuksessa määrätystä pakollista rekisteriä 
koskevasta oikeusperustasta, ja ilmaisee olevansa tällä välin halukas tekemään toimielinten 
kanssa yhteistyötä toimielinten välisen sopimuksen nojalla ja nykyisten rekisterien pohjalta; 
katsoo, että pakollisen rekisteröinnin olisi oltava edellytys lobbaajille, jotka haluavat pääsyn 
toimielimiin, kuten parlamentin tapauksessa käytännössä jo onkin;

17. katsoo, että koska lobbauskäytännöt kehittyvät edelleen ajan mittaan, tällaista toimintaa 
koskevien sääntöjen on oltava riittävän joustavia, jotta niitä voitaisiin mukauttaa nopeasti 
muutoksiin;

18. panee merkille komission luonnoksen edunvalvojia koskeviksi menettelysäännöiksi; muistuttaa 
komissiota siitä, että parlamentilla on ollut tällainen säännöstö käytössä jo yli kymmenen 
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vuoden ajan, ja kehottaa komissiota neuvottelemaan parlamentin kanssa yhteisen säännöstön 
luomiseksi; katsoo, että säännöstöllä olisi varmistettava voimakas valvontaelementti suhteessa 
lobbaajien toimintaan; korostaa, että menettelysääntöjä rikkoviin lobbaajiin olisi sovellettava 
seuraamuksia; korostaa, että rekisteriin merkittyjen tietojen varmentamista varten on 
osoitettava riittävät henkilöstövoimavarat ja rahoitusvarat; katsoo, että komission rekisterin 
osalta seuraamukset voivat sisältää väliaikaisen rekisteristä ja vakavammissa tapauksissa 
rekisteristä poistamisen; uskoo, että kun yhteinen rekisteri on otettu käyttöön, lobbaajien 
rikkeistä aiheutuvien seuraamusten olisi vaikutettava niiden pääsyyn kaikkiin toimielimiin, 
joissa rekisteriä käytetään;

19. korostaa, että rekisterin on oltava käyttäjäystävällinen ja saatavilla internetissä: yleisön on 
voitava helposti löytää rekisteri ja tehdä sieltä hakuja, ja sen on sisällettävä 
edunvalvontajärjestöjen nimien lisäksi myös itse lobbaajien nimet;

20. korostaa, että rekisterin olisi sisällettävä erillisiä luokkia, joihin lobbaajat rekisteröidään niiden 
edustamien ryhmien tyypin mukaan (esimerkiksi ammattiyhdistykset, yritysten edustajat, 
ammattiliitot, työnantajien järjestöt, asianajotoimistot, kansalaisjärjestöt jne.);

21. pitää tervetulleena komission päätöstä vaatia, että rekisteriin liittyviltä edunvalvojilta 
edellytettävä taloudellisia seikkoja koskeva ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

– EU:n toimielimiä lobbaavien konsultti- ja asianajotoimistojen osalta kyseiseen 
edunvalvontaan liittyvä liikevaihto sekä suurimpien asiakkaiden suhteellinen 
painoarvo liikevaihdossa,

– yritysten omien lobbausyksiköiden ja ammattiyhdistysten osalta arvio EU:n 
toimielinten suorasta edunvalvonnasta aiheutuvista kuluista, ja

– kansalaisjärjestöjen ja ajatushautomoiden osalta kokonaisbudjetti ja jakautuminen 
päärahoituslähteiden mukaan;

22. korostaa, että taloudellisten tietojen esittämisvaatimuksen on koskettava samalla tavoin kaikkia 
rekisteröityjä edunvalvojia;

23. kehottaa edellä mainittua yhteistä työryhmää esittämään erityisiä kriteerejä, jotka edellyttäisivät 
taloudellisten tietojen esittämistä, esimerkiksi ilmoitusta lobbauskuluista järkevissä rajoissa 
(tarkat luvut eivät olisi tarpeen);

24. kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa valmistelemaan tarvittavat muutokset parlamentin 
työjärjestykseen

o

o     o

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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6 Euroopan parlamentin työjärjestys
A. Muutokset työjärjestykseen

- Euroopan parlamentin päätös 10. heinäkuuta 2007 uuden oikaisuja 
koskevan 204 a artiklan lisäämisestä Euroopan parlamentin 
työjärjestykseen (2005/2041(REG)) - Richard Corbettin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 19. tammikuuta 2006 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen muuttamisesta parlamentin jäseniä koskevien 
menettelysääntöjen osalta (2005/2075(REG))(2005/2075(REG)) - Gérard 
Onestan mietintö 293

- Euroopan parlamentin päätös 12. lokakuuta 2006 parlamentin 
työjärjestyksen 3 ja 4 artiklan muuttamisesta (2005/2036(REG)) - Pahor 
Borutin mietintö 299

- Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2007 työjärjestykseen 
tehtävistä muutoksista sisäisten menettelyiden mukauttamiseksi yhteisön 
lainsäädännön yksinkertaistamisesta aiheutuviin vaatimuksiin 
(2005/2238(REG)) - Maryline Reynaudin mietintö 303

- Euroopan parlamentin päätös 30. marraskuuta 2006 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 139 artiklan (kielijärjestelyä koskeva siirtymäkauden 
sääntö) muuttamisesta (2006/2244(REG)) - Ingo Friedrichin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 14. joulukuuta 2006 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 81 artiklan (Täytäntöönpanomääräykset) muuttamisesta 
(2006/2211(REG)) - Richard Corbettin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 14. joulukuuta 2006 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 15 artiklan ja 182 artiklan 1 kohdan muuttamisesta –
Kvestorien ja valiokuntien puheenjohtajistojen valinta (2006/2287(REG)) -
Jo Leinenin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 10. heinäkuuta 2007 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen soveltamista ja tulkitsemista koskevan työjärjestyksen 201 
artiklan muuttamisesta (2006/2192(REG)) - Richard Corbettin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 13. marraskuuta 2007 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen muuttamisesta jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
johdosta (2006/2195(REG)) - Ingo Friedrichin mietintö
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- Euroopan parlamentin päätös 9. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen poliittisten ryhmien muodostamista koskevan 29 artiklan 
muuttamisesta  (2006/2201(REG)) - Richard Corbettin mietintö

- Euroopan parlamentin päätösehdotus työjärjestyksen tarkistamisesta 
vetoomuksia koskevan menettelyn osalta (2006/2209(REG)) - Gérard 
Onestan mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 22. toukokuuta 2007 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 47 artiklan (valiokuntien yhteistyö) muuttamisesta 
(2007/2016(REG)) - Richard Corbettin mietintö

- Mietintöluonnos Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä muuttamisesta 
(2007/2124(REG)) - Richard Corbettin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 8. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen muuttamisesta komission hyväksymisen osalta 
(2007/2128(REG)) - Andrew Duffin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 13. marraskuuta 2007 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen puheenjohtajakokouksen kokoonpanoa koskevan 
23 artiklan muuttamisesta (2007/2066(REG)) - Georgios Papastamkosin 
mietintö 338

-

- Euroopan parlamentin päätös 24. lokakuuta 2007 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan 
muuttamisesta ja keskustelujen audiovisuaalista tallennetta koskevan 173 a 
artiklan lisäämisestä (2007/2137(REG)) - Richard Corbettin mietintö 339

- Euroopan parlamentin päätös 9. lokakuuta 2008 Euroopan unionin 
tunnusten käyttöä parlamentissa koskevan uuden 202 a artiklan 
lisäämisestä Euroopan parlamentin työjärjestykseen (2007/2240(REG)) -
Carlos Carnero Gonzálezin mietintö 341

- Euroopan parlamentin päätös 8. toukokuuta 2008 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan 81 artiklan 
muuttamisesta (2008/2027(REG)) – Monica Frassonin mietintö 343

- Euroopan parlamentin päätös 8. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan parlamentin uudistamista 
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käsittelevän työryhmän tekemien täysistuntotyöskentelyä ja valiokunta-
aloitteisia mietintöjä koskevien ehdotusten valossa (2007/2272(REG)) -
Richard Corbettin mietintö 345

B. Työjärjestyksen tulkinta 
- Työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohdan tulkinta (2005/2103(REG)) – Marie-

Line Reynaud

- Toimivaltaristiriitojen ratkaisemista erityisesti ei-lainsäädännöllisissä 
menettelyissä koskevan astetuksen tulkinta/muuttaminen 
(2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich

- Työjärjestyksen 166 artiklan tulkinta (2006/2139(REG)) - Jo Leinen

- Työjärjestyksen 116 artiklan tulkinta kirjallisten kannanottojen osalta 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett

- Euroopan parlamentin päätös 24. syyskuuta 2008 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen kanteen nostamista yhteisöjen tuomioistuimessa koskevan 
121 artiklan muuttamisesta (2007/2266(REG)) - Costas Botopoulosin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 31. tammikuuta 2008 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen puhemiehen tehtäviä koskevan 19 artiklan tulkinnasta 
(2008/2016(REG)) - Jo Leinenin mietintö

- Euroopan parlamentin päätös 2. syyskuuta 2008 Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 182 artiklan tulkinnasta liittyen alivaliokuntien 
puheenjohtajiin - Mauro Zanin mietintö

- Työjärjestyksen 179 artiklan tulkinta (2008/2076(REG)) - Jo Leinen

- Euroopan parlamentin päätös 19. helmikuuta 2009 parlamentin 
työjärjestyksen valtiokuntien yhteistyömenettelyä koskevan 47 artiklan ja 
päätösvaltaisuuden toteamista koskevan 149 artiklan 4 kohdan tulkinnasta 
(2008/2327(REG)) - Jo Leinenin mietintö
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Euroopan parlamentin päätös 10. heinäkuuta 2007 uuden oikaisuja koskevan 204 a artiklan 
lisäämisestä Euroopan parlamentin työjärjestykseen (2005/2041(REG)) - Richard Corbettin 
mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 10. maaliskuuta 2005 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0229/2007),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistus

Tarkistus 1
204 a artikla (uusi)

204 a artikla
Oikaisut

1. Jos parlamentin hyväksymässä tekstissä 
havaitaan virhe, puhemies lähettää 
tarvittaessa luonnoksen oikaisuksi asiasta 
vastaavaan valiokuntaan.
2. Jos parlamentin hyväksymässä ja 
muiden toimielinten kanssa sovitussa 
tekstissä havaitaan virhe, puhemies 
pyytää mainittujen toimielinten 
suostumuksen tarvittaviin korjauksiin 
ennen 1 kohdassa tarkoitettuun 
menettelyyn ryhtymistä.
3. Asiasta vastaava valiokunta käsittelee 
luonnosta oikaisuksi ja saattaa sen 
parlamentin käsiteltäväksi, jos se katsoo, 
että virhe on tapahtunut ja että se voidaan 
korjata ehdotetulla tavalla.
4. Oikaisusta ilmoitetaan seuraavalla 
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istuntojaksolla. Se katsotaan hyväksytyksi 
ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa 
ilmoituksesta, että asiasta äänestetään. 
Jos oikaisua ei hyväksytä, se palautetaan 
asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka voi 
ehdottaa muutettua oikaisua tai päättää 
menettelyn.
5. Hyväksytyt oikaisut julkaistaan samalla 
tavoin kuin tekstit, joita ne koskevat. 
Edellä 66 artiklan 3 kohdan sekä 67 ja 
68 artiklan määräyksiä noudatetaan 
soveltuvin osin. 
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Euroopan parlamentin päätös 19. tammikuuta 2006 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
muuttamisesta parlamentin jäseniä koskevien menettelysääntöjen osalta 
(2005/2075(REG))(2005/2075(REG)) - Gérard Onestan mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 18. maaliskuuta 2005 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon puhemiehistön 7. maaliskuuta 2005 tekemät ehdotukset työjärjestyksen 
muuttamiseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0413/2005),

A. katsoo, että on tärkeää varmistaa parlamentin työskentelyn arvokkuus säilyttämällä kuitenkin 
keskustelujen eloisuus,

B. katsoo, että työjärjestyksen määräykset eivät nykymuodossaan aina anna mahdollisuutta 
puuttua tarkoituksenmukaisesti häiriötekijöihin, jotka haittaavat parlamentin työskentelyä ja 
muuta toimintaa parlamentin tiloissa,

C. katsoo, että kuten kaikissa parlamentaarisissa edustuslaitoksissa, myös Euroopan parlamentissa 
tarvitaan keinot seuraamusten langettamiseksi sellaisille jäsenille, jotka eivät noudata 
menettelysääntöjä, joiden yleisperiaatteet parlamentti määrittelee, sekä sisäiset 
oikeussuojakeinot tällaisten seuraamusten langettamisesta valittamiseksi, jotta 
puolustautumisoikeudet voidaan turvata,

1. päättää tehdä työjärjestykseen jäljempänä mainitut muutokset;

2. päättää, että muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä 
työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille..

Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
9 artiklan otsikko ja 1 kohdan 1 alakohta

Menettelysäännöt Jäsenten taloudelliset edut,
menettelysäännöt ja pääsy Euroopan 

parlamenttiin
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1. Parlamentti voi määrätä jäsenilleen 
menettelysäännöt. Säännöistä päätetään 
202 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ne
otetaan tämän työjärjestyksen liitteeksi.

1. Parlamentti voi antaa jäsentensä 
taloudellisten etujen julkistamista 
koskevia sääntöjä, jotka otetaan tämän 
työjärjestyksen liitteeksi.

Tarkistus 2
9 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenten käyttäytymisen tulee ilmentää 
keskinäistä kunnioitusta, perustua 
Euroopan unionin keskeisissä asiakirjoissa 
määritettyihin arvoihin ja periaatteisiin ja 
kunnioittaa parlamentin arvokkuutta, eikä 
sen tule häiritä parlamentin toiminnan 
sujuvuutta eikä työrauhaa parlamentin 
rakennuksissa.
Näiden periaatteiden noudattamatta 
jättäminen voi johtaa 146, 147 ja 
148 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin.

Tarkistus 3
9 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Tämän artiklan soveltaminen ei saa 
rajoittaa millään tavoin parlamentin 
keskustelujen eloisuutta eikä jäsenten 
sananvapautta.
Artiklaa sovellettaessa kunnioitetaan 
täysimääräisesti primaarioikeudessa ja 
jäsenten asemaa koskevissa säännöissä 
määriteltyjä jäsenten oikeuksia. 
Artiklan soveltaminen pohjautuu 
avoimuusperiaatteeseen ja sillä taataan, 
että jäsenille tiedotetaan kaikista 
voimassaolevista avoimuutta koskevista 
määräyksistä ja että heille tiedotetaan 
henkilökohtaisesti heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan

Tarkistus 4
22 artiklan 3 kohdan tulkinta

Käsitteeseen "istunnon toimittaminen" 
sisältyy jäsenten käyttäytyminen kaikissa 
parlamentin tiloissa.
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Tarkistus 5
96 artiklan 3 kohta

3. Parlamentin valiokuntien kokoukset ovat 
pääsääntöisesti julkisia. Valiokunnat voivat 
kuitenkin viimeistään hyväksyessään 
kokouksen esityslistan päättää jakaa siinä 
olevat kohdat julkisesti ja suljetuin ovin 
käsiteltäviin kohtiin. Jos kokous pidetään 
suljetuin ovin, valiokunta voi kuitenkin 
saattaa asiakirjat ja pöytäkirjat julkisesti 
saataville, jollei Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1–4 alakohdassa toisin säädetä.

3. Parlamentin valiokuntien kokoukset ovat 
pääsääntöisesti julkisia. Valiokunnat voivat 
kuitenkin viimeistään hyväksyessään 
kokouksen esityslistan päättää jakaa siinä 
olevat kohdat julkisesti ja suljetuin ovin 
käsiteltäviin kohtiin. Jos kokous pidetään 
suljetuin ovin, valiokunta voi kuitenkin 
saattaa asiakirjat ja pöytäkirjat julkisesti 
saataville, jollei Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1–4 alakohdassa toisin säädetä. 
Jos luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä 
on rikottu, sovelletaan 147 artiklan 
määräyksiä.

Tarkistus 6
Osa VI, luku 3 a (uusi), otsikko (uusi)

LUKU 3 a
MENETTELYSÄÄNTÖJEN 
RIKKOMISESTA AIHEUTUVAT 
TOIMENPITEET

(Lisätään 146 artiklan edelle.)

Tarkistus 7
146 artiklan otsikko ja 1 kohta

Järjestyksenpito istuntosalissa Välittömät toimenpiteet
1. Puhemies kehottaa istunnon aikana 
häiriötä aiheuttavaa jäsentä palaamaan 
järjestykseen.

1. Puhemies kehottaa jäsentä, joka häiritsee 
istunnon asianmukaista kulkua tai jonka 
käyttäytyminen ei noudata 9 artiklan 
mukaisia menettelysääntöjä, palaamaan 
järjestykseen.

Tarkistus 8
146 artiklan 3 kohta

3. Jos rikkomus yhä toistuu, puhemies voi 
poistaa jäsenen istuntosalista istunnon 
loppuajaksi. Pääsihteeri huolehtii 
parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa 
turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan 
avustuksella, että tähän

3. Jos häiriö on jatkuvaa tai rikkomus yhä 
toistuu, puhemies voi kieltää jäsentä 
käyttämästä puheenvuoroa ja poistaa 
jäsenen istuntosalista istunnon loppuajaksi. 
Jos rikkomus on erityisen vakava, 
puhemies voi turvautua jälkimmäiseen 
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järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen
ryhdytään välittömästi.

toimeen myös ilman toista kehotusta palata 
järjestykseen. Pääsihteeri huolehtii 
viipymättä parlamentin vahtimestareiden ja 
tarvittaessa turvallisuudesta vastaavan 
henkilökunnan avustuksella, että tällaiset
järjestyksenpidolliset toimenpiteet pannaan 
täytäntöön.

Tarkistus 9
146 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jos parlamentissa esiintyvä häiriö 
uhkaa olla haitaksi parlamentin 
työskentelylle, puhemies päättää istunnon 
tai keskeyttää sen määräajaksi 
järjestyksen palauttamiseksi. Jos 
puhemies ei saa itseään kuulluksi, hän 
poistuu puhemiehen paikalta, jolloin 
istunto keskeytyy. Puhemies kutsuu 
istunnon uudelleen koolle.

Tarkistus 10
146 artiklan 3 b kohta (uusi)

3 b. Edellä 1–3 a kohdassa määrätyt 
toimivaltuudet on soveltuvin osin myös 
henkilöillä, jotka johtavat puhetta 
työjärjestyksessä määriteltyjen elinten, 
valiokuntien ja valtuuskuntien 
kokouksissa.

Tarkistus 11
146 artiklan 3 c kohta (uusi)

3 c. Istunnon puheenjohtaja voi tilanteen 
niin vaatiessa ja menettelysääntöjen 
rikkomisen vakavuus huomioon ottaen 
pyytää ennen seuraavaa istuntojaksoa tai 
asianomaisen elimen, valiokunnan tai 
valtuuskunnan seuraavaa kokousta 
puhemiestä ryhtymään 147 artiklan 
mukaisiin toimenpiteisiin.

Tarkistus 12
147 artikla
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Jäsenten poistaminen istuntosalista Seuraamukset
1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos parlamentin 
toimintaa häiritään ehdottaa parlamentille 
joko välittömästi tai viimeistään 
seuraavalla istuntojaksolla varoituksen 
antamista, johon ilman eri toimenpiteitä 
liittyy istuntosalista poistaminen 
välittömästi sekä kahdesta viiteen päivään 
kestävä istunnoista pidättäminen.

1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi erityisen vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai, jos 
parlamentin toimintaa häiritään 9 artiklassa 
määriteltyjen periaatteiden vastaisesti, 
tehdä asianomaista jäsentä kuultuaan 
perustellun päätöksen asianmukaisen 
seuraamuksen määräämisestä ja ilmoittaa 
siitä kyseiselle jäsenelle sekä niiden 
parlamentin elinten, valiokuntien ja 
valtuuskuntien puheenjohtajille, joihin 
tämä kuuluu, ennen kuin ilmoittaa asiasta 
täysistunnossa.

2. Parlamentti päättää kyseiseen 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen
ryhtymisestä puhemiehen päättämänä 
ajankohtana, joka voi olla istunto, jonka 
aikana järjestystä on häiritty, tai jos 
parlamentin toimintaa on häiritty 
istuntosalin ulkopuolella, ajankohta, 
jolloin asiasta on ilmoitettu puhemiehelle, 
tai joka tapauksessa viimeistään seuraava 
istuntojakso. Asianomaisella jäsenellä on 
oikeus tulla kuulluksi parlamentissa ennen 
äänestystä. Hänellä on enintään viisi 
minuuttia puheaikaa.

2. Havaitun käyttäytymisen arvioinnissa on 
otettava huomioon, onko se ollut tilapäistä, 
toistuvaa vai jatkuvaa, sekä sen 
vakavuusaste työjärjestyksen liitteenä 
olevien suuntaviivojen mukaisesti*.

3. Esitetystä järjestyksenpidollisesta 
toimenpiteestä toimitetaan koneäänestys 
ilman keskustelua. Työjärjestyksen 
149 artiklan 3 kohdan ja 160 artiklan
1 kohdan mukaiset pyynnöt eivät ole 
sallittuja.

3. Seuraamus voi olla yksi tai useampi 
seuraavista:
a) huomautus;
b) päivärahan pidättäminen vähintään 
kahden ja enintään kymmenen päivän 
ajaksi;
c) määräaikainen kielto osallistua 
mihinkään parlamentin toimintaan tai 
johonkin osaan sen toiminnasta vähintään 
kahden ja enintään kymmenen parlamentin 
tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan 
tai valtuuskunnan peräkkäisen 
istuntopäivän aikana, rajoittamatta 
kuitenkaan hänen oikeuttaan äänestää 
täysistunnossa menettelysääntöjä tarkoin 
noudattaen;
d) puheenjohtajakokoukselle 18 artiklan 
mukaisesti tehtävä ehdotus asianomaisella 



PE423.766v01-00 298/380 CM\779820FI.doc

FI

jäsenellä olevan parlamentin sisäisen 
luottamustehtävän tai luottamustehtävien 
pidättämisestä tai peruuttamisesta. 

* Ks. liite XVI a.

Tarkistus 13
148 artikla

Häiriöt Sisäiset oikeussuojakeinot
Jos parlamentissa esiintyvä häiriö uhkaa 
olla haitaksi parlamentin työskentelylle, 
puhemies päättää istunnon tai keskeyttää 
sen määräajaksi järjestyksen 
palauttamiseksi. Jos puhemies ei saa 
itseään kuulluksi, hän poistuu puhemiehen 
paikalta, jolloin istunto keskeytyy. 
Puhemies kutsuu istunnon uudelleen 
koolle

Asianomainen jäsen voi kahden viikon 
kuluessa puhemiehen määräämän 
seuraamuksen tiedoksisaannista hakea 
siihen muutosta puhemiehistölle osoitetulla 
oikaisuvaatimuksella, joka keskeyttää 
seuraamuksen täytäntöönpanon. 
Puhemiehistö voi neljän viikon kuluessa 
oikaisuvaatimuksen tekemisestä peruuttaa 
tai vahvistaa määrätyn seuraamuksen tai 
lieventää sitä, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta asianomaisen jäsenen 
oikeutta turvautua ulkoisiin 
oikeussuojakeinoihin. Jos puhemiehistö ei 
tee päätöstä määräajassa, seuraamus 
raukeaa.

Tarkistus 14
Liite XVI a (uusi)

Liite XVI a
Jäseniin sovellettavien menettelysääntöjen 
tulkintaa koskevat suuntaviivat
1. On erotettava toisistaan yhtäältä näkyvä 
käytös, joka voidaan hyväksyä, mikäli se ei 
ole loukkaavaa ja/tai panettelevaa ja mikäli 
se pysyy kohtuuden rajoissa eikä johda 
yhteenottoihin, ja toisaalta käytös, joka 
aktiivisesti häiritsee jotakin parlamentin 
toimintaa.
2. Jos henkilö, jonka parlamentin jäsen on 
ottanut palvelukseensa tai jonka pääsyä 
parlamenttiin tämä on helpottanut, rikkoo 
parlamentin tiloissa jäseniin sovellettavia 
menettelysääntöjä, vastuu asiasta on 
asianomaisella parlamentin jäsenellä.
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Euroopan parlamentin päätös 12. lokakuuta 2006 parlamentin työjärjestyksen 3 ja 4 artiklan 
muuttamisesta (2005/2036(REG)) - Pahor Borutin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon valtakirjojen tarkastuksesta 14. joulukuuta 2004 tekemänsä päätöksen1

ja erityisesti sen 6 kohdan,

– ottaa huomioon pääsihteerin 15. helmikuuta 2005 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön

ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0274/2006),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan

mukaisesti voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle..

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
3 artiklan -1 kohta (uusi)

1. Euroopan parlamentin vaalien jälkeen 
puhemies pyytää jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia ilmoittamaan 
parlamentille viipymättä jäseniksi 
valittujen nimet, jotta kaikki jäsenet voivat 
ryhtyä hoitamaan edustajantointaan 
ensimmäisen vaalien jälkeisen istunnon 
alusta alkaen.
Samalla puhemies kiinnittää mainittujen 
viranomaisten huomiota 20 päivänä 
syyskuuta 1976 annetun säädöksen asiaa 
koskeviin säännöksiin ja pyytää näitä 
ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta 
vältetään yhteensopimattomuudet 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän 
kanssa.



PE423.766v01-00 300/380 CM\779820FI.doc

FI

(Työjärjestyksen 3 artiklan 6 
kohtapoistetaan)

Tarkistus 2
3 artiklan -1 a kohta (uusi)

-1 a. Kunkin jäsenen, jonka valituksi 
tulemisesta on ilmoitettu parlamentille, on 
ennen kuin hän ryhtyy hoitamaan 
edustajantointaan tehtävä kirjallinen 
ilmoitus siitä, ettei hänellä ole 20 päivänä 
syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja, 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän 
kanssa yhteensopimattomia tehtäviä. 
Yleisten vaalien jälkeen tämä ilmoitus on 
tehtävä mahdollisuuksien mukaan 
viimeistään kuusi päivää ennen 
parlamentin järjestäytymisistuntoa. Niin 
kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole 
tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta 
ratkaistu, jäsen osallistuu parlamentin ja 
sen elinten istuntoihin ja hänellä on kaikki 
jäsenelle kuuluvat oikeudet edellyttäen, että 
hän on ensin allekirjoittanut edellä 
mainitun kirjallisen ilmoituksen.. 
Jos yleisesti käytettävissä olevien lähteiden 
avulla todennettavien tietojen perusteella 
ilmenee, että jäsenellä on jokin 20 päivänä 
syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu, 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän 
kanssa yhteensopimaton tehtävä, 
parlamentti toteaa puhemiehen antaman 
ilmoituksen perusteella edustajantoimen 
vapautuneen..

(Työjärjestyksen 3 artiklan 5 kohta 
poistetaan)

Tarkistus 3
3 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Jäsenen valtakirja voidaan julistaa 
päteväksi vasta sen jälkeen, kun jäsen on 
tehnyt 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 

Jäsenen valtakirja voidaan julistaa 
päteväksi vasta sen jälkeen, kun jäsen on 
tehnyt tästä artiklasta sekä tämän 
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säädöksen 7 artiklasta sekä tämän 
työjärjestyksen liitteestä I johtuvat 
kirjalliset ilmoitukset. 

työjärjestyksen liitteestä I johtuvat 
kirjalliset ilmoitukset.

Tarkistus 4
4 artiklan 4 kohta

4. Kansallisesta lainsäädännöstä 
johtuvista tehtävien 
yhteensopimattomuuksista on ilmoitettava 
parlamentille, joka merkitsee ilmoituksen 
tietoonsa

4. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa puhemiehelle 
Euroopan parlamentin jäsenen 
toimikauden päättymisestä kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön perusteella 
joko 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 
säädöksen 7 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun yhteensopimattomuuden 
vuoksi tai siksi, että toimikausi päättyy 
mainitun säädöksen 13 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, puhemies ilmoittaa 
parlamentille toimikauden päättyneen 
jäsenvaltion ilmoittamana päivänä ja 
kehottaa jäsenvaltiota täyttämään 
vapautuneen paikan viipymättä.

Jos jäsenvaltioiden tai unionin 
toimivaltaiset viranomaiset taikka 
asianomainen jäsen ilmoittavat 
puhemiehelle nimityksestä sellaiseen 
virkaan, joka on yhteensopimaton 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien 
kanssa, puhemies antaa asiasta tiedon 
parlamenti.

Jos jäsenvaltioiden tai unionin 
toimivaltaiset viranomaiset taikka 
asianomainen jäsen ilmoittavat 
puhemiehelle nimityksestä tai valituksi 
tulemisesta sellaiseen tehtävään, joka on 20 
päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 
7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan 
yhteensopimaton Euroopan parlamentin 
jäsenen tehtävän kanssa, puhemies antaa 
asiasta tiedon parlamentille, joka toteaa 
edustajantoimen vapautuneen.

Tarkistus 5
4 artiklan 6 kohdan 2 luetelmakohta

- kun jäsen on nimitetty virkaan, joka on 
joko kansallisten vaalilakien tai 20 päivänä 
syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 
artiklan perusteella yhteensopimaton 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien 
kanssa: jäsenvaltioiden, unionin 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
asianomaisen jäsenen ilmoittama päivä.

- kun jäsen on nimitetty tai tullut valituksi 
tehtävään, joka on 20 päivänä syyskuuta 
1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 tai 2 
kohdan perusteella yhteensopimaton 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän 
kanssa: jäsenvaltioiden, unionin 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
asianomaisen jäsenen ilmoittama päivä. 
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Tarkistus 6
4 artiklan 7 kohta

7. Todettuaan edustajantoimen 
vapautuneen parlamentti antaa siitä tiedon 
asianomaiselle jäsenvaltiolle..

7. Todettuaan edustajantoimen 
vapautuneen parlamentti antaa siitä tiedon 
asianomaiselle jäsenvaltiolle ja kehottaa 
sitä täyttämään paikan viipymättä..

Tarkistus 7
11 artiklan tulkinta

Jos valtakirjojen tarkastusta koskeva asia
otetaan esille ikäpuhemiehen toimiessa 
puhemiehenä, tämä lähettää sen
valtakirjojen tarkastuksesta vastaavaan 
valiokuntaan..

Iältään vanhin jäsen käyttää 3 artiklan -1 
a kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettua puhemiehen toimivaltaa. 
Kaikki muut valtakirjojen tarkastusta 
koskevat asiat, jotka otetaan esille 
ikäpuhemiehen hoitaessa puhemiehen 
tehtäviä, lähetetään valtakirjojen 
tarkastuksesta vastaavaan valiokuntaan..
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Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2007 työjärjestykseen tehtävistä muutoksista 
sisäisten menettelyiden mukauttamiseksi yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamisesta 
aiheutuviin vaatimuksiin (2005/2238(REG)) - Maryline Reynaudin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6-0582/2005),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen: strategia 
sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi" (KOM(2005)0535),

– ottaa huomioon 15. ja 16. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmät ja erityisesti niiden 41 kohdan,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman sääntely-ympäristön 
yksinkertaistamisstrategiasta1,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman vireillä olevien 
lainsäädäntöehdotusten seulonnan tuloksista2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Strateginen katsaus: sääntelyn parantaminen Euroopan 
unionissa" (KOM(2006)0689),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0143/2007),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti sitoutui 16. toukokuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategiasta (21 kohta) "harkitsemaan 
omien sisäisten lainsäädäntömenettelyjen ja lainsäädäntöteknisten välineiden parantamista 
yksinkertaistamisprosessin vauhdittamiseksi, primaarioikeudessa vahvistettuja menettelyjä, tässä 
tapauksessa nimenomaisesti EY:n perustamissopimusta samalla noudattaen",

B. ottaa huomioon, että kodifiointi ja uudelleenlaatiminen kuuluvat tärkeimpiin välineisiin yhteisön 
lainsäädännön yksinkertaistamisessa, joka on osa kasvua ja työllisyyttä Euroopassa edistävää 
uutta Lissabonin strategiaa,

C. ottaa huomioon, että työjärjestys sisältää yhden kodifiointia koskevan määräyksen, jota olisi 
tarkistettava, mutta ei yhtään uudelleenlaatimista koskevaa määräystä,

                                               
1 EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
2 EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 140.
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D. toteaa, että parlamentti haluaa menettelyjään uudelleen tarkastelemalla ja selventämällä omalta 
osaltaan osallistua toden teolla yksinkertaistamispyrkimyksiin ja kannustaa komissiota tekemään 
enemmän sen suuntaisia ehdotuksia,

E. toteaa, että on toivottavaa, että neuvosto ryhtyy samankaltaisiin toimiin,

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. muistuttaa, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä 
päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
80 artikla

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi on annettu 
parlamentille, se lähetetään oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Jos todetaan, että ehdotus ei 
aiheuta sisällöllisiä muutoksia voimassa 
olevaan yhteisön lainsäädäntöön, 
noudatetaan 43 artiklassa määrättyä 
menettelyä.

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi on annettu 
parlamentille, se lähetetään oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Valiokunta tarkastelee 
ehdotusta toimielinten kesken sovittujen 
sääntöjen1 mukaisesti varmistaakseen, että 
ehdotus rajoittuu ainoastaan kodifiointiin 
asiasisältöä muuttamatta.

2. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai kyseisen valiokunnan 
nimeämä esittelijä voi osallistua 
kodifiointia koskevan ehdotuksen 
käsittelyyn ja tarkastamiseen. Asiasta 
vastaava valiokunta antaa tarvittaessa 
lausuntonsa etukäteen.

2. Valiokunnalta, joka toimi asiasta 
vastaavana valiokuntana kodifioinnin 
kohteena olevien säädösten tapauksessa, 
voidaan sen pyynnöstä tai oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan pyynnöstä 
pyytää lausunto kodifioinnin 
aiheellisuudesta.

3. . Sen estämättä mitä 43 artiklan 
3 kohdassa määrätään, yksinkertaistettua 
menettelyä ei sovelleta virallista 
kodifiointia koskevaan ehdotukseen, jos 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan tai asiasta vastaavan 
valiokunnan jäsenten enemmistö vastustaa 
kyseistä menettelyä.

3. Ehdotuksen tekstiin ei voida esittää 
tarkistuksia. 

Oikeudellisista asioista vastaavan
valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin 
esittelijän pyynnöstä antaa mainitun 
valiokunnan hyväksyttäväksi teknisiä 
mukautuksia koskevia tarkistuksia 
edellyttäen, että mukautukset ovat tarpeen, 
jotta ehdotus olisi kodifiointisääntöjen 
mukainen, ja että ne eivät aiheuta 
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muutoksia ehdotuksen asiasisältöön

4. Jos oikeudellisista asioista vastaava
valiokunta katsoo, että ehdotus ei aiheuta 
muutoksia yhteisön lainsäädännön 
asiasisältöön, se antaa ehdotuksen 
täysistunnon hyväksyttäväksi. 

Jos valiokunta katsoo, että ehdotus 
aiheuttaa muutoksia yhteisön 
lainsäädännön asiasisältöön, se esittää 
täysistunnolle ehdotuksen hylkäämistä. 

Molemmissa tapauksissa täysistunto 
äänestää asiasta vain kerran ilman 
tarkistuksia ja keskustelua.
__________________________

1 Toimielinten välinen sopimus, tehty 20 päivänä 
joulukuuta 1994, nopeutetusta menetelmästä 
säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi, 4 kohta, 
EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2

Tarkistus 2
80 a artikla (uusi)

80 a artikla

Uudelleenlaatiminen

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön uudelleen laatimiseksi on 
annettu parlamentille, se lähetetään 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan ja asiasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi. 

2. Oikeudellisista asioista vastaava
valiokunta tarkastelee ehdotusta 
toimielinten kesken sovittujen sääntöjen¹ 
mukaisesti varmistaakseen, ettei ehdotus 
aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin 
ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity.

Tässä tarkastelussa ehdotuksen tekstiin ei 
voida esittää tarkistuksia. Työjärjestyksen 
80 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa 
sovelletaan säännöksiin, jotka 
uudelleenlaatimista koskevassa 
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ehdotuksessa on jätetty muuttumattomiksi.

3. Jos oikeudellisista asioista vastaava
valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta 
muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka 
siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä 
tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi otetaan 
ainoastaan tarkistukset, jotka on esitetty 
150 ja 151 artiklan mukaisesti ja jotka 
koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Kyseisen valiokunnan puheenjohtaja voi 
kuitenkin poikkeuksellisesti ja 
tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi 
tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina 
säilyviin osiin, jos hän pitää sitä 
välttämättömänä pakottavista syistä, jotka 
liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai 
yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi 
otettujen tarkistusten kanssa. Nämä syyt on 
mainittava tarkistusten kirjallisissa 
perusteluissa.

4. Jos oikeudellisista asioista vastaavan
valiokunta katsoo, että ehdotus aiheuttaa 
muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka 
siinä on sellaisiksi yksilöity, valiokunta 
esittää täysistunnolle ehdotuksen 
hylkäämistä ja antaa siitä tiedon asiasta 
vastaavalle valiokunnalle.  

Tässä tapauksessa puhemies pyytää 
komissiota peruuttamaan ehdotuksensa. 
Jos komissio peruuttaa ehdotuksensa, 
puhemies toteaa menettelyn käyneen 
aiheettomaksi ja ilmoittaa tästä neuvostolle. 
Jos komissio ei peruuta ehdotustaan, 
parlamentti palauttaa asian asiasta 
vastaavaan valiokuntaan, joka käsittelee 
sen tavanomaista menettelyä noudattaen. 
______________________

1 Säädösten uudelleenlaatimistekniikan 
järjestelmällisestä käytöstä 28 päivänä marraskuuta 
2001 tehty toimielinten välinen sopimus, EYVL C 
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Euroopan parlamentin päätös 30. marraskuuta 2006 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
139 artiklan (kielijärjestelyä koskeva siirtymäkauden sääntö) muuttamisesta 
(2006/2244(REG)) - Ingo Friedrichin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2006 päivätyn puhemiehen kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0391/2006),

A. ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi 1. huhtikuuta 2004 työjärjestykseensä määräyksen, 
joka sallii sen, että kun parlamentin kielijärjestelyä sovelletaan toukokuussa 2004 mukaan 
tulleisiin yhdeksään uuteen kieleen vuoden 2006 loppuun asti, niin huomioon otetaan 
poikkeuksellisesti "kyseisten kielten tulkkien ja kääntäjien tosiasiallinen saatavuus",

B. katsoo, että näiden kielten tapauksessa saavutettu kehitys ei kuitenkaan anna mahdollisuutta 
tämän siirtymäkauden säännön lakkauttamiseen tämän vuoden lopussa ilman sen korvaamista 
vaan että olisi käytettävä mahdollisuutta sen voimassaolon jatkamiseen,

C. ottaa huomioon, että vastaavia vaikeuksia ilmenee jonkin aikaa 1. tammikuuta 2007 mukaan 
tulevien bulgarian ja romanian kielten tapauksessa ja että samaan aikaan viralliseksi kieleksi 
tuleva iirin kieli aiheuttaa erityisiä käytännön ongelmia,

D. ottaa huomioon, että voimassa oleva siirtymäkauden sääntö olisi muotoiltava uudelleen ja sen 
voimassaoloa olisi jatkettava meneillään olevan vaalikauden loppuun asti näiden seikkojen 
huomioon ottamiseksi,

E. ottaa huomioon, että tavoitteena on edelleen täydellisen monikielisyyden toteuttaminen, 
sellaisena kuin se on määritelty työjärjestyksen 138 artiklassa,

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. päättää, että kyseinen muutos tulee voimaan 1. tammikuuta 2007;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
139 artikla

1. Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 
liittyneiden jäsenvaltioiden virallisten 

1. Kuudennen vaalikauden loppuun asti 
kestävän siirtymäkauden aikana 
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kielten osalta otetaan 138 artiklaa 
sovellettaessa mainitusta päivästä alkaen 
ja 31. joulukuuta 2006 asti 
poikkeuksellisesti huomioon kyseisten 
kielten tulkkien ja kääntäjien 
tosiasiallinen saatavuus.

138 artiklan määräyksistä voidaan 
poiketa, jos jonkin virallisen kielen 
tulkkeja tai kääntäjiä ei kohtuullisista 
toimenpiteistä huolimatta ole käytettävissä 
riittävästi.

2. Pääsihteeri antaa neljännesvuosittain 
puhemiehistölle yksityiskohtaisen 
kertomuksen tapahtuneesta edistyksestä 
138 artiklan täysimittaiseksi 
soveltamiseksi ja osoittaa jäljennöksen 
kertomuksesta kaikille parlamentin 
jäsenille.

2. Puhemiehistö toteaa pääsihteerin 
ehdotuksesta, täyttyvätkö 1 kohdan 
mukaiset edellytykset kunkin kyseessä 
olevan virallisen kielen osalta, ja 
tarkastelee päätöstään puolen vuoden 
välein pääsihteerin esittämän 
edistymiskertomuksen pohjalta. 
Puhemiehistö päättää tarvittavista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä.
2 a. Tässä yhteydessä sovelletaan 
neuvoston perustamissopimusten nojalta 
päättämiä väliaikaisia 
poikkeustoimenpiteitä, jotka koskevat 
muiden säädösten kuin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston yhdessä 
antamien asetusten laatimista.

3. Parlamentti voi puhemiehistön 
perustellusta suosituksesta päättää milloin 
tahansa tämän artiklan kumoamisesta jo 
aikaisemmin tai 1 kohdassa asetetun 
määräajan päättyessä sen voimassaolon 
jatkamisesta.

3. Parlamentti voi puhemiehistön 
perustellusta suosituksesta päättää milloin 
tahansa tämän artiklan kumoamisesta jo 
aikaisemmin tai 1 kohdassa asetetun 
määräajan päättyessä sen voimassaolon 
jatkamisesta.
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Euroopan parlamentin päätös 14. joulukuuta 2006 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
81 artiklan (Täytäntöönpanomääräykset) muuttamisesta (2006/2211(REG)) - Richard Corbettin 
mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 vahvistamansa kannan muutettuun ehdotukseen neuvoston 
päätökseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta1 ja etenkin sen 2 kohdan,

– ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn 
päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta 17. heinäkuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 
2006/512/EY2,

– ottaa huomioon puhemiehen 20. heinäkuuta 2006 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0415/2006),

sekä katsoo seuraavaa:

A. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliset neuvottelut ovat johtaneet toimielinten 
sopimuksen tekemiseen yhteisenä lausumana, jossa ilmaistaan tyytyväisyys päätökseen 
1999/468/EY lisättävästä uudesta menettelystä,

B. uusi menettely, josta käytetään nimitystä "valvonnan käsittävä sääntelymenettely", antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäläisen oikeuden valvoa lainsäädäntöön rinnastettavia 
toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön yhteispäätösmenettelyllä hyväksytty perussäädös, ja 
oikeuden hylätä kyseiset toimenpiteet,

C. neuvoston päätökseen 2006/512/EY on liitetty tämä yhteinen lausuma, neuvoston pöytäkirjaan 
kirjattu komission lausuma sekä komission lausumat, jotka koskevat uuden menettelyn 
täytäntöönpanoa ja soveltamista,

D. työjärjestyksen 81 artiklaa on aiheellista muuttaa, jotta parlamentilla on parhaat mahdolliset 
edellytykset käyttää sille uudessa menettelyssä kuuluvia oikeuksia,

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. päättää, että kyseinen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0310.
2 EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.
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3. kehottaa puhemiestä varmistamaan muiden toimielinten kanssa tehtävien hallinnollisten 
järjestelyjen avulla, että ehdotuksia toimenpiteiksi ei lähetetä parlamentille juuri ennen 
parlamentin istuntotaukoa; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistus

Tarkistukset 1 ja 2
81 artikla

Täytäntöönpanomääräykset Täytäntöönpanotoimenpiteet
1. Kun komissio toimittaa parlamentille 
antamansa ehdotuksen
täytäntöönpanotoimenpiteeksi, puhemies 
lähettää kyseisen asiakirjan valiokuntaan, 
joka on asiasta vastaava sen säädöksen 
suhteen, johon täytäntöönpanomääräykset 
perustuvat.

1. Kun komissio toimittaa parlamentille
ehdotuksen toteutettavista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä, puhemies
lähettää ehdotuksen toimenpiteistä 
valiokuntaan, joka on asiasta vastaava sen
säädöksen suhteen, johon
täytäntöönpanotoimenpiteet perustuvat.
Jos perussäädökseen on sovellettu 
valiokuntien tehostettua yhteistyötä, 
asiasta vastaava valiokunta pyytää toista 
valiokuntaa ilmoittamaan kantansa 
suullisesti tai kirjeellä.

2. Kuukauden kuluessa - tai kolmen 
kuukauden, jos kyseessä ovat 
rahoituspalveluja koskevat toimet -
täytäntöönpanotoimenpidettä koskevan 
ehdotuksen vastaanottamisesta 
parlamentti voi asiasta vastaavan 
valiokunnan ehdotuksesta hyväksyä 
päätöslauselman, jossa vastustetaan
täytäntöönpanotoimenpidettä, etenkin jos 
se ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan. Jos istuntojaksoa 
ei ole ennen määräajan päättymistä tai jos 
tarvitaan kiireellisiä toimia, 
vastausvaltuuksien katsotaan olevan 
asiasta vastaavalla valiokunnalla. Tämä 
tapahtuu valiokunnan puheenjohtajan 
asianomaiselle komission jäsenelle 
osoittaman kirjeen muodossa, ja siitä 
ilmoitetaan kaikille parlamentin jäsenille. 
Jos parlamentti vastustaa toimenpidettä, 
puhemies pyytää komissiota peruuttamaan
toimenpiteen, tarkistamaan sitä tai 

2. Asiasta vastaavan valiokunnan
puheenjohtaja asettaa määräajan, jonka 
kuluessa jäsenet voivat ehdottaa, että 
valiokunta vastustaa ehdotettuja 
toimenpiteitä. Valiokunta voi päättää 
nimittää esittelijän jäsentensä tai pysyvien 
varajäsentensä keskuudesta, jos 
valiokunta pitää sitä perusteltuna. Jos 
valiokunta vastustaa ehdotettuja 
toimenpiteitä, valiokunta jättää 
käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen, 
jossa vastustetaan ehdotettujen 
toimenpiteiden hyväksymistä ja jossa 
voidaan myös ilmoittaa, mitä muutoksia 
ehdotettuihin toimenpiteisiin olisi tehtävä.
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antamaan ehdotuksen asianmukaisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

Jos parlamentti hyväksyy tällaisen 
päätöslauselman sovellettavan määräajan 
kuluessa toimenpiteitä koskevan 
ehdotuksen vastaanottamisesta, puhemies 
pyytää komissiota peruuttamaan
ehdotuksen, tarkistamaan sitä tai antamaan 
ehdotuksen asianmukaisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.
3. Jollei ennen määräajan päättymistä ole 
istuntojaksoa, toimivalta vastauksen 
antamiseen katsotaan siirretyksi asiasta 
vastaavalle valiokunnalle. Vastaus 
annetaan valiokunnan puheenjohtajan 
asianomaiselle komission jäsenelle 
osoittamalla kirjeellä, ja siitä ilmoitetaan 
kaikille parlamentin jäsenille.
4. Jos komission suunnittelemat 
täytäntöönpanotoimenpiteet kuuluvat 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
piiriin, 3 kohtaa ei sovelleta ja 1 ja 2 
kohtaa täydennetään seuraavasti:
a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus 
toimenpiteistä on annettu parlamentille 
kaikilla virallisilla kielillä;
b) Parlamentti voi vastustaa ehdotettujen 
toimenpiteiden hyväksymistä sillä 
perusteella, että ehdotus ylittää 
perussäädöksen mukaisen 
täytäntöönpanovallan, se on ristiriidassa 
perussäädöksen tavoitteen tai sisällön 
kanssa tai se ei ole toissijaisuus- tai 
suhteellisuusperiaatteen mukainen;
c) Parlamentti voi vastustaa toimenpiteitä 
koskevan ehdotuksen hyväksymistä 
jäsentensä enemmistöllä.
d) Mikäli täytäntöönpanotoimenpiteitä 
koskeva ehdotus perustuu päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 5 tai 6 kohtaan, 
joissa säädetään parlamentin 
vastustuksen esittämiseen sovellettavista 
lyhennetyistä määräajoista, asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
jättää käsiteltäväksi 
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päätöslauselmaesityksen, jossa 
vastustetaan toimenpiteitä koskevan 
esityksen hyväksymistä, jos valiokunta ei 
ole voinut kokoontua säädetyssä ajassa.
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Euroopan parlamentin päätös 14. joulukuuta 2006 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
15 artiklan ja 182 artiklan 1 kohdan muuttamisesta – Kvestorien ja valiokuntien 
puheenjohtajistojen valinta (2006/2287(REG)) - Jo Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6-0628/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0464/2006),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. päättää, että kyseiset muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2007;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
15 artiklan 2 a alakohta (uusi)

Tammikuusta 2007 heinäkuuhun 2009 
ulottuvaksi kaudeksi parlamentti valitsee 
kuusi kvestoria.

Tarkistus 2
182 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tammikuusta 2007 heinäkuuhun 2009 
ulottuvalla kaudella valiokuntien 
puheenjohtajistoissa on neljä 
varapuheenjohtajaa..
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Euroopan parlamentin päätös 10. heinäkuuta 2007 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
soveltamista ja tulkitsemista koskevan työjärjestyksen 201 artiklan muuttamisesta 
(2006/2192(REG)) - Richard Corbettin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6-0166/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0230/2007),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistus

Tarkistus 1
201 artiklan 1 kohta

1. Jos tämän työjärjestyksen soveltamisesta 
tai tulkitsemisesta syntyy epäselvyyttä, 
puhemies voi antaa kysymyksen asiasta 
vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
aiempien asiaan liittyvien päätösten 
soveltamista.

1. Jos tämän työjärjestyksen soveltamisesta 
tai tulkitsemisesta syntyy epäselvyyttä, 
puhemies voi antaa kysymyksen asiasta 
vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.

Puhemies voi lähettää kysymyksen asiasta 
vastaavaan valiokuntaan myös, kun on 
kyse 166 artiklan mukaisesta 
työjärjestyspuheenvuorosta.

Valiokuntien puheenjohtajat voivat 
menetellä samoin, jos valiokunnan 
työskentelyn aikana syntyy siihen liittyvää 
epäselvyyttä.
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Euroopan parlamentin päätös 13. marraskuuta 2007 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
muuttamisesta jäsenten asemaa koskevien sääntöjen johdosta (2006/2195(REG)) - Ingo 
Friedrichin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 29. kesäkuuta 2006 päivätyn kirjeen ja täysistunnossa 7. syyskuuta 
2006 annetun ilmoituksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0368/2007),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. päättää, että kyseiset muutokset tulevat voimaan vuonna 2009 alkavan Euroopan parlamentin 
vaalikauden ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
8 artikla

Kulut ja korvaukset Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpano

Puhemiehistö antaa Euroopan parlamentin 
jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat 
säännöt.

Jollei toisin määrätä, puhemiehistö antaa 
määräykset Euroopan parlamentin jäsenten 
asemaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanosta.

Tarkistus 2
39 artiklan 1 kohta

1. Parlamentti voi pyytää komissiota EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti tekemään sille aiheellisen 
ehdotuksen uuden säädöksen antamisesta tai 
voimassa olevan säädöksen muuttamisesta 
hyväksymällä päätöslauselman, jonka 
perustana on asiasta vastaavan valiokunnan
valiokunta-aloitteinen mietintö. Parlamentti 
hyväksyy päätöslauselman jäsentensä 
enemmistöllä. Parlamentti voi samalla 

1. Parlamentti voi pyytää EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan 
mukaisesti komissiota tekemään sille 
aiheellisen ehdotuksen uuden säädöksen 
antamisesta tai voimassa olevan säädöksen 
muuttamisesta hyväksymällä 
päätöslauselman, jonka perustana on asiasta 
vastaavan valiokunnan 45 artiklan 
mukaisesti laatima valiokunta-aloitteinen 
mietintö. Parlamentti hyväksyy 
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asettaa määräajan ehdotuksen esittämiselle. päätöslauselman jäsentensä enemmistöllä. 
Parlamentti voi samalla asettaa määräajan 
ehdotuksen esittämiselle.

Tarkistus 3
39 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jokainen jäsen voi tehdä 
parlamentille EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan 
mukaisesti kuuluvan aloiteoikeuden 
puitteissa ehdotuksen yhteisön 
säädökseksi. 

Tarkistus 4
39 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Ehdotus annetaan puhemiehelle, joka 
lähettää sen käsiteltäväksi asiasta 
vastaavaan valiokuntaan. Ennen 
ehdotuksen lähettämistä valiokuntaan se 
käännetään niille virallisille kielille, jotka 
valiokunnan puheenjohtaja katsoo 
tarpeellisiksi pääpiirteittäistä käsittelyä 
varten. Valiokunta päättää menettelyn 
jatkamisesta kolmen kuukauden kuluessa 
ehdotuksen valiokuntaan lähettämisestä 
ja kuultuaan ehdotuksen laatijaa.
Jos valiokunta päättää esittää ehdotuksen 
parlamentille 45 artiklan mukaista 
menettelyä noudattaen, ehdotuksen 
laatijan nimi mainitaan mietinnön 
otsikossa.

Tarkistus 5
39 artiklan 2 kohta

2. Ennen 45 artiklan mukaisen menettelyn
aloittamista asiasta vastaavan valiokunnan 
on varmistettava, ettei tällaista ehdotusta 
ole valmisteltavana, toisin sanoen

Poistetaan.

a) että vuotuinen lainsäädäntöohjelma ei 
sisällä tällaista ehdotusta,
b) että tällaisen ehdotuksen valmistelua ei 
ole aloitettu tai että se on viivästynyt 
kohtuuttomasti,
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c) että komissio ei ole vastannut 
myöntävästi aikaisempiin joko asiasta 
vastaavan valiokunnan esittämiin 
pyyntöihin tai pyyntöihin, jotka sisältyvät 
parlamentin annettujen äänten 
enemmistöllä hyväksymiin 
päätöslauselmiin.

Tarkistus 6
45 artiklan 1 kohta

1. Valiokunta voi ainoastaan 
puheenjohtajakokouksen luvalla laatia 
mietinnön ja antaa täysistunnolle 
päätöslauselmaesityksen toimivaltaansa 
kuuluvasta aiheesta, josta sille ei ole 
lähetetty kuulemis- tai lausuntopyyntöä 
179 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Luvan 
epääminen on aina perusteltava.

1. Valiokunta voi ainoastaan 
puheenjohtajakokouksen luvalla laatia 
mietinnön ja antaa täysistunnolle 
päätöslauselmaesityksen toimivaltaansa 
kuuluvasta aiheesta, josta sille ei ole 
lähetetty kuulemis- tai lausuntopyyntöä 
179 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Luvan 
epääminen on aina perusteltava. Jos 
mietintö koskee asiaa, josta parlamentin 
jäsen on tehnyt ehdotuksen 39 artiklan 1 a 
kohdan mukaisesti, lupa voidaan evätä 
vain, jos jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen 5 artiklan ja EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan 
mukaiset edellytykset eivät täyty.

Tarkistus 7
150 artiklan 6 kohdan 1 alakohta 

6. Tarkistuksista voidaan äänestää vasta 
sen jälkeen, kun ne on painettu ja jaettu 
kaikilla virallisilla kielillä, jollei 
parlamentti toisin päätä. Parlamentti ei voi 
tehdä tällaista päätöstä, jos vähintään 
40 jäsentä sitä vastustaa.

6. Tarkistuksista voidaan äänestää vasta 
sen jälkeen, kun ne on painettu ja jaettu 
kaikilla virallisilla kielillä, jollei 
parlamentti toisin päätä. Parlamentti ei voi 
tehdä tällaista päätöstä, jos vähintään 
40 jäsentä sitä vastustaa. Parlamentti 
välttää päätöksiä, jotka johtaisivat siihen, 
että tiettyä kieltä käyttäville jäsenille 
aiheutuu kohtuuttomasti haittaa.

Tarkistus 8
Liite I, 2 artikla, 1 kohta, a a alakohta (uusi)

a a) korvaukset, joita jäsen saa 
edustajantoimen harjoittamisesta jossain 
toisessa parlamentissa,
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Tarkistus 9
Liite I, 4 artikla

Kuhunkin jäseneen sovelletaan sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettuja 
omaisuuden ilmoittamista koskevia 
velvoitteita, jossa hän on tullut valituksi, 
siihen asti, kunnes hyväksytään 
kansalliset säännöt korvaavat Euroopan 
parlamentin jäsenten asemaa koskevat 
säännöt.

Kuhunkin jäseneen sovelletaan sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettuja 
varallisuuden  ilmoittamista koskevia 
velvoitteita, jossa hän on tullut valituksi.

Tarkistus 10
Liite VII, C a jakso (uusi)

C a. Henkilökohtaiset eturistiriidat
Jäseneltä voidaan puhemiehistön 
perustellulla päätöksellä evätä lupa 
tutustua parlamentin asiakirjaan, jos 
puhemiehistö jäsentä kuultuaan katsoo 
selvitetyksi, että asiakirjaan tutustuminen 
vaarantaisi kestämättömällä tavalla 
parlamentin edut tai yleisen edun ja että 
jäsen haluaisi tutustua asiakirjaan 
yksityisistä ja henkilökohtaisista syistä. 
Jäsen voi kuukauden kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista tehdä siitä kirjallisen 
valituksen, joka on perusteltava. 
Parlamentti ratkaisee valituksen ilman 
keskustelua sen tekemistä seuraavan 
istuntojakson aikana.
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Euroopan parlamentin päätös 9. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
poliittisten ryhmien muodostamista koskevan 29 artiklan muuttamisesta  (2006/2201(REG)) -
Richard Corbettin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6-0420/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0206/2008),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. päättää, että kyseinen muutos tulee voimaan vuonna 2009 pidettäviä Euroopan parlamentin 
vaaleja seuraavan ensimmäisen istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 3
Euroopan parlamentin työjärjestys
29 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Poliittisessa ryhmässä on oltava 
vähintään viidesosasta jäsenvaltioita 
valittuja jäseniä. Poliittisen ryhmän 
muodostamiseen tarvitaan vähintään 20 
jäsentä.

2. Poliittisessa ryhmässä on oltava 
vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita 
valittuja jäseniä. Poliittisen ryhmän 
muodostamiseen tarvitaan vähintään 25 
jäsentä.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Jos ryhmän jäsenmäärä laskee alle 
vaaditun vähimmäismäärän, puhemies 
voi puheenjohtajakokouksen 
suostumuksella sallia ryhmän jatkavan 
parlamentin seuraavaan 
järjestäytymisistuntoon asti, jos seuraavat 
ehdot täyttyvät:
– jäsenet edustavat edelleen vähintään 
yhtä viidesosaa jäsenvaltioista
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– ryhmä on ollut olemassa vähintään 
yhden vuoden ajan.
Puhemies ei sovella tätä poikkeusta, jos 
on ilmeistä, että sitä käytetään väärin.
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Euroopan parlamentin päätösehdotus työjärjestyksen tarkistamisesta vetoomuksia koskevan 
menettelyn osalta (2006/2209(REG))1 - Gérard Onestan mietintö

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon puhemiehen 20. heinäkuuta 2006 päivätyn kirjeen2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
vetoomusvaliokunnan lausunnon (A6-0027/2009),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä, lukuun ottamatta 193 a artiklaa (uusi) koskeva tarkistus, joka tulee 
voimaan perussopimuksen asiaa koskevan määräyksen voimaantuloa seuraavana päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Kun vetoomuksen on allekirjoittanut 
usea luonnollinen tai oikeushenkilö, 
allekirjoittajat nimeävät edustajan sekä 
tämän sijaiset, jotka katsotaan 
vetoomuksen esittäjiksi seuraavien 
määräysten täytäntöönpanemiseksi.
Jos edustajaa ei ole nimetty, ensimmäinen 
allekirjoittaja tai muu asianmukainen 
henkilö katsotaan vetoomuksen 
esittäjäksi.

Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 2 b kohta (uusi)
                                               
1 Mietintöä ei ole käsitelty eikä siitä ole äänestetty täysistunnossa, joten tekstissä mainitut äänestystulokset 

ovat AFCO-valiokunnan äänestystuloksia. 
2 PRES-A-COURRIER D(2006)310847
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Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Kukin vetoomuksen esittäjä voi 
milloin tahansa perua tukensa 
vetoomukselle.
Kun kaikki vetoomuksen esittäjät vetävät 
tukensa pois, vetoomus raukeaa.

Perustelu

Työjärjestyksessä ei tätä nykyä tarjota vetoomuksen esittäjälle mahdollisuutta vetää pois tukensa 
vetoomukselle. 
Kun otetaan huomioon, että on yhä enemmän vetoomuksia, joilla on huomattava määrä tukijoita ja 
jotka usein koskevat laajemmassa määrin poliittisesti merkittäviä asioita kuin asioita, jotka 
vaikuttavat suoraan rajalliseen määrään henkilöitä, vaikuttaa tarpeelliselta antaa vetoomuksen 
esittäjälle tällainen mahdollisuus.

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Vetoomukset on laadittava jollakin 
Euroopan unionin virallisella kielellä. 

3. Vetoomukset on laadittava jollakin 
Euroopan unionin virallisella kielellä. 

Muilla kielillä laaditut vetoomukset otetaan 
käsiteltäväksi ainoastaan, jos vetoomuksen 
esittäjä on liittänyt vetoomukseen 
käännöksen tai yhteenvedon sisällöstä 
jollakin Euroopan unionin virallisella 
kielellä. Parlamentti käsittelee vetoomusta 
käännöksen tai sisältöä koskevan 
yhteenvedon pohjalta. Parlamentin 
yhteydenpidossa vetoomuksen esittäjään 
käytetään sitä virallista kieltä, jolla 
käännös tai yhteenveto sisällöstä on 
laadittu.

Muilla kielillä laaditut vetoomukset otetaan 
käsiteltäväksi ainoastaan, jos vetoomuksen 
esittäjä on liittänyt vetoomukseen 
käännöksen jollakin virallisella kielellä. 
Parlamentin yhteydenpidossa vetoomuksen 
esittäjään käytetään sitä virallista kieltä, 
jolla käännös tai yhteenveto sisällöstä on 
laadittu.

Puhemiehistö voi päättää, että 
vetoomukset ja kirjeenvaihto vetoomuksen 
esittäjän kanssa voidaan laatia muilla 
jäsenvaltioissa käytetyillä kielillä..
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Perustelu

Puhemiehistö on jo päättänyt, että parlamentti vastaa kansalaisille myös baskin, katalaanin ja 
galician kielellä.

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Puhemies lähettää luetteloidut 
vetoomukset asiasta vastaavaan 
valiokuntaan, joka tutkii, kuuluvatko ne 
Euroopan unionin toimialaan. 

5. Puhemies lähettää luetteloidut 
vetoomukset asiasta vastaavaan 
valiokuntaan, joka selvittää EY:n 
perustamissopimuksen 194 artiklan 
mukaisesti vetoomuksen 
hyväksyttävyyden.

Mikäli asiasta vastaava valiokunta ei 
pääse sopimukseen vetoomuksen 
hyväksyttävyydestä, se katsotaan 
hyväksytyksi, jos vähintään neljännes 
valiokunnan jäsenistä sitä pyytää.

Perustelu

Vetoomusoikeus on primäärioikeuteen perustuva kansalaisten perusoikeus ja sitä ei saa rajoittaa 
poliittisin päätöksin. Tästä syystä vetoomuksen käsiteltäväksi ottamista koskeva päätös on 
arkaluonteisuutensa vuoksi juridinen päätös, vaikka siihen liittyisikin joitakin poliittisia näkökohtia. 
Olisi suositeltavaa, että valiokunnan jäsenet tekevät päätöksen yksimielisesti. Koska on kuitenkin 
vaikeaa päästä yksimielisyyteen joissakin poliittisissa asioissa, vaikuttaa asianmukaiselta antaa 
määrävähemmistölle oikeus vastustaa poikkeustapauksissa hyväksyttävyyden epäämistä, jotta 
käsittelyä voidaan jatkaa.

Tarkistus 5

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

6. Vetoomukset, joita valiokunta ei ota 
käsiteltäväksi, arkistoidaan käsittelemättä. 
Vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan 
päätöksestä ja siihen johtaneista syistä.

6. Vetoomukset, joita valiokunta ei ota 
käsiteltäväksi, arkistoidaan käsittelemättä. 
Vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan 
päätöksestä ja siihen johtaneista syistä. 
Mahdollisuuksien mukaan suositellaan 
muita muutoksenhakukeinoja.
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Tarkistus 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7. Edellä mainitussa tapauksessa 
valiokunta voi neuvoa vetoomuksen 
esittäjää ottamaan yhteyttä asianomaisen 
jäsenvaltion tai Euroopan unionin 
toimivaltaiseen viranomaiseen.

Poistetaan

Tarkistus 7

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 8 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

8. Jos vetoomuksen esittäjä ei pyydä 
vetoomuksen käsittelyä 
luottamuksellisena, se merkitään 
julkiseen luetteloon.

8. Kun vetoomukset on rekisteröity, niistä 
tulee yleensä julkisia asiakirjoja, ja 
parlamentti voi avoimuuden nimissä 
julkistaa vetoomuksen esittäjän nimen 
sekä vetoomuksen sisällön.

Tarkistus 8

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 8 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

8 a. Sanotun rajoittamatta 8 kohdan 
määräyksien noudattamista vetoomusten 
esittäjä voi pyytää nimensä salaamista 
yksityisyytensä suojelemiseksi, jolloin 
parlamentin on noudatettava pyyntöä..
Jos vetoomusta ei pystytä tutkimaan 
nimen salaamisen vuoksi, vetoomuksen 
esittäjää kuullaan jatkotoimenpiteiden 
toteuttamisen osalta..
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Tarkistus 9

Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 8 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

8 b. Vetoomusten esittäjä voi pyytää 
vetoomuksensa luottamuksellista 
käsittelyä, jolloin parlamentti toteuttaa 
tarvittavat toimet sen takaamiseksi, ettei 
vetoomuksen sisältöä julkisteta. 
Vetoomusten esittäjälle kerrotaan, 
millaisin erityisin ehdoin tätä määräystä 
sovelletaan.

Tarkistus 10

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – -1 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

-1. Asiasta vastaava valiokunta käsittelee 
käsiteltäväksi hyväksytyt vetoomukset 
normaalin työnsä yhteydessä joko 
keskustelemalla niistä sääntömääräisessä 
kokouksessa tai soveltamalla kirjallista 
menettelyä. Vetoomusten esittäjät voidaan 
kutsua osallistumaan valiokunnan 
kokouksiin, kun heidän vetoomuksiaan 
käsitellään, tai he voivat pyytää saada olla 
kokouksessa läsnä. Puheenjohtaja voi 
myöntää vetoomusten esittäjille 
puheenvuoroja harkintansa mukaan.

Tarkistus 11

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Asiasta vastaava valiokunta voi päättää 
laatia mietinnön tai muulla tavalla esittää 
kantansa vetoomuksiin, jotka se on 
ottanut käsiteltäväkseen.

1. Valiokunta voi päättää laatia 
käsiteltäväksi hyväksyttyä vetoomusta 
koskevan valiokunta-aloitteisen mietinnön 
45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai antaa 
täysistunnolle lyhyen 
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päätöslauselmaesityksen edellyttäen, että 
puheenjohtajakokous ei sitä vastusta.
Tällaiset päätöslauselmaesitykset otetaan 
täysistunnon esityslistalle viimeistään 
kahdeksan viikkoa sen jälkeen, kun 
valiokunta on sen hyväksynyt.  Niistä 
järjestetään yksi äänestys ja lisäksi ilman 
keskustelua, jollei puheenjohtajakokous 
poikkeuksellisesti päätä soveltaa 131 a 
artiklaa.

Valiokunta voi pyytää lausuntoja muilta 
valiokunnilta 46 artiklan mukaisesti 
sellaisten vetoomusten yhteydessä, joilla 
pyritään saamaan aikaan muutoksia 
voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Valiokunta voi pyytää lausuntoja muilta 
valiokunnilta, joilla on asiaa koskevaa 
erityistä toimivaltaa, 46 artiklan ja liitteen 
VI mukaisesti.

Tarkistus 12

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Perustetaan sähköinen rekisteri, jossa 
kansalaiset voivat tukea vetoomuksen 
esittäjää lisäämällä sähköisen 
allekirjoituksensa käsiteltäväksi otettuun ja 
luetteloon merkittyyn vetoomukseen. 

2. Perustetaan sähköinen rekisteri, jossa 
kansalaiset voivat tukea vetoomuksen 
esittäjää lisäämällä sähköisen 
allekirjoituksensa käsiteltäväksi otettuun ja 
luetteloon merkittyyn vetoomukseen tai 
vetää tukensa pois.

Tarkistus 13

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Vetoomuksia käsitellessään tai tietoja 
kerätessään valiokunta voi järjestää 
vetoomusten esittäjien 
kuulemistilaisuuksia tai yleisiä 
kuulemistilaisuuksia tai lähettää jäseniä 
paikan päälle toteamaan asiain tilan. 

3. Vetoomuksia tutkiessaan, tietoja 
kerätessään ja ratkaisuja etsiessään
valiokunta voi järjestää 
tietojenselvitysmatkoja vetoomukseen 
liittyvään jäsenvaltioon tai alueelle.

Tietojenselvitysmatkoille osallistuvat 
henkilöt laativat matkoista raportit. 
Raportit välitetään puhemiehelle 
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valiokunnan hyväksymisen jälkeen.

Tarkistus 14

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Lausuntojensa valmistelemiseksi
valiokunta voi pyytää komissiota 
toimittamaan asiakirjoja ja tietoja sekä 
sallimaan valiokunnan jäsenille pääsyn 
komission tiloihin.

4. Valiokunta voi pyytää komissiolta apua 
etenkin yhteisön oikeuden soveltamista tai 
noudattamista koskevien kysymysten 
selvittämiseksi sekä kaikkien 
vetoomukseen liittyvien tietojen ja 
asiakirjojen toimittamiseksi. Komission 
edustajat kutsutaan osallistumaan 
valiokunnan kokouksiin.

Tarkistus 15

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Valiokunta antaa tarvittaessa 
parlamentin äänestettäväksi 
käsittelemiään vetoomuksia koskevia 
päätöslauselmaesityksiä. 

5. Valiokunta voi pyytää puhemiestä 
välittämään valiokunnan lausunnon tai 
suosituksen komissiolle, neuvostolle tai 
asianomaiselle jäsenvaltion 
viranomaiselle toimia tai vastausta varten.

Valiokunta voi lisäksi pyytää puhemiestä 
välittämään valiokunnan lausunnot 
komissiolle tai neuvostolle.

Tarkistus 16

Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7. Puhemies ilmoittaa vetoomusten 
esittäjille tehdyistä päätöksistä ja niihin 
johtaneista syistä. 

7. Vetoomusten esittäjälle kerrotaan 
valiokunnan päätöksestä ja esitetään 
päätöksen perustelut.
Kun vastaanotetun vetoomuksen 
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tarkastelu on saatu päätökseen, sen 
käsittely julistetaan päättyneeksi ja 
vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan 
asiasta.

Tarkistus 17

Euroopan parlamentin työjärjestys
193 artikla a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

193 a artikla
Kansalaisaloite

Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään 
säädösehdotus Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, vetoomusvaliokunta 
varmistaa, vaikuttaako kyseinen 
säädösehdotus valiokunnan työhön ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa kyseisestä 
aiheesta vetoomuksen esittäneille.

Perustelu

Tarkistus voi saada lainvoiman vasta kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan.
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Euroopan parlamentin päätös 22. toukokuuta 2007 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
47 artiklan (valiokuntien yhteistyö) muuttamisesta (2007/2016(REG)) - Richard Corbettin 
mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6 0461/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6 
0139/2007),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä 
päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 3
47 artikla

Valiokuntien tehostettu yhteistyö Valiokuntien yhteistyömenettely
Kun jokin asia puheenjohtajakokouksen 
mukaan kuuluu lähes tasavertaisesti kahden 
valiokunnan toimivaltaan tai kun asian eri 
näkökohdat kuuluvat kahden eri valiokunnan 
toimivaltaan, sovelletaan 46 artiklaa sekä 
seuraavia lisämääräyksiä:

Kun puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi 
on annettu toimivaltakysymys 179 artiklan 
2 kohdan tai 45 artiklan mukaisesti ja 
puheenjohtajakokous katsoo 
työjärjestyksen liitteen VI perusteella, että 
asia kuuluu lähes tasavertaisesti kahden tai 
useamman valiokunnan toimivaltaan tai että
asian eri näkökohdat kuuluvat kahden tai 
useamman eri valiokunnan toimivaltaan, 
sovelletaan 46 artiklaa sekä seuraavia 
lisämääräyksiä:

– kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta 
yhdessä;

– kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta 
yhdessä;

– esittelijä ja valmistelija pyrkivät 
pääsemään sopimukseen valiokunnalleen 
esitettävistä teksteistä ja tarkistuksia 
koskevasta kannastaan;

– esittelijä ja valmistelijat pitävät toisensa 
ajan tasalla ja pyrkivät pääsemään 
sopimukseen valiokunnalleen esitettävistä 
teksteistä ja tarkistuksia koskevasta 
kannastaan;

– kyseiset valiokunnat voivat yhdessä 
määritellä, mitkä tekstin osat kuuluvat 
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niiden yksinomaiseen tai yhteiseen 
toimivaltaan, ja sopia yhteistyönsä 
yksityiskohdista; 

– asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
lausunnon antavan valiokunnan 
tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat asioita, joiden asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja katsoo 
lausunnon antavan valiokunnan 
puheenjohtajaa kuultuaan työjärjestyksen 
liitteen VI mukaisesti kuuluvan lausunnon 
antavan valiokunnan toimivaltaan, 
edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa 
mietinnön muiden osien kanssa.

– asiasta vastaava valiokunta hyväksyy 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
tarkistukset ilman äänestystä, kun ne 
koskevat asioita, joiden asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja katsoo 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
puheenjohtajaa kuultuaan tämän
työjärjestyksen liitteen VI mukaisesti 
kuuluvan yhteistyöhön osallistuvan 
valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan, 
edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa 
mietinnön muiden osien kanssa. Asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja 
ottaa huomioon mahdollisen kolmannen 
luetelmakohdan mukaisen sopimuksen; 
– jos ehdotusta käsitellään 
sovittelumenettelyssä, parlamentin 
valtuuskuntaan kuuluu kunkin 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan 
valmistelija.
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Mietintöluonnos Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä muuttamisesta (2007/2124(REG)) -
Richard Corbettin mietintö

Mietintöluonnosta ei ollut hyväksytty komissiossa tämän "vaalikausikatsauksen" version 
toimitustyön päättymiseen mennessä. Sitä käsitellään uudelleen päivitetyssä versiossa täysistunnon 
äänestyksen jälkeen.
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Euroopan parlamentin päätös 8. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
muuttamisesta komission hyväksymisen osalta (2007/2128(REG)) - Andrew Duffin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 14. joulukuuta 2006 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan komission 
hyväksymistä koskevista suuntaviivoista1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0198/2008),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä 
päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1
Euroopan parlamentin työjärjestys
99 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Valiokunta pyytää nimettyä ehdokasta
antamaan lausuman ja vastaamaan 
kysymyksiin.

2. Asianomainen valiokunta tai 
valiokunnat pyytävät komission 
jäsenehdokasta antamaan lausuman ja 
vastaamaan kysymyksiin. Kuulemiset 
järjestetään siten, että komission 
jäsenehdokkaat voivat antaa parlamentille 
kaikki asiaankuuluvat tiedot. Kuulemisten 
järjestämistä koskevat määräykset ovat 
työjärjestyksen liitteenä1. 
1 Katso liite XVI b.

Tarkistus 2
Euroopan parlamentin työjärjestys
99 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

6. Jos komission jäsenten vastuualueet 6. Jos komission jäsenten vastuualueet 
                                               
1 EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 137.
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muuttuvat toimikauden aikana, heitä 
pyydetään saapumaan valiokuntiin, jotka 
vastaavat heidän toimialaansa kuuluvista 
asioista.

muuttuvat merkittävästi toimikauden 
aikana, avoimeksi tullut tehtävä täytetään 
tai uusi komission jäsen nimitetään uuden 
jäsenvaltion liittymisen seurauksena, heitä 
pyydetään saapumaan valiokuntiin, jotka 
vastaavat heidän toimialaansa kuuluvista 
asioista, 2 kohdan mukaisesti. 

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite XVI b (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

LIITE XVI b
Komission hyväksymistä koskevat 
suuntaviivat
1. Seuraavia periaatteita, perusteita ja 
järjestelyjä sovelletaan komission jäsenten 
koko kollegion hyväksymistä koskevan 
äänestyksen järjestämiseksi 
parlamentissa:
a) Arviointiperusteet
Parlamentti arvioi komission 
jäsenehdokkaita heidän yleisen 
pätevyytensä, Euroopan asiaan 
sitoutumisensa ja henkilökohtaisen 
riippumattomuutensa perusteella. 
Arvioinnilla mitataan kunkin ehdokkaan 
tietämystä hänelle tarkoitetulla 
vastuualueella ja viestintätaitoja.
Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota 
naisten ja miesten tasapuoliseen 
edustukseen. Se voi ilmaista mielipiteensä 
puheenjohtajaksi valitun esittämästä 
vastuualueiden jaosta.
Parlamentti voi pyytää mitä tahansa 
tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä 
päätöksen jäsenehdokkaiden 
sopivuudesta. Parlamentti edellyttää 
heidän taloudellisia etujaan koskevien 
täydellisten tietojen toimittamista.
b) Kuulemiset
Kukin komission jäsenehdokas kutsutaan 
yhden kerran kuultavaksi asiasta 
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vastaavassa valiokunnassa tai 
valiokunnissa. Kuulemiset ovat julkisia.
Kuulemisten järjestäjinä ovat 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajien kokous. Jos vastuualueet 
ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien 
valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia 
järjestelyjä. Vaihtoehtoja on kolme:
i) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat vain yhden valiokunnan 
toimialaan, ainoastaan kyseinen 
valiokunta kuulee jäsenehdokasta;
ii) jos komission jäsenehdokkaan tehtävät 
kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti 
useamman kuin yhden valiokunnan 
toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat 
yhdessä ehdokasta; sekä
iii) jos komission jäsenehdokkaan 
tehtävät kuuluvat pääasiallisesti yhden 
valiokunnan toimialaan ja vain 
vähäisessä määrin yhden tai useamman 
muun valiokunnan toimialaan, se 
valiokunta, jonka toimialaan ehdokkaan 
tehtävät pääasiallisesti kuuluvat, vastaa 
ehdokkaan kuulemisesta ja kutsuu toisen 
valiokunnan tai muut valiokunnat 
osallistumaan kuulemiseen.
Komission puheenjohtajaksi valittua 
henkilöä kuullaan kaikista asiaa 
koskevista käytännön järjestelyistä.
Valiokunnat toimittavat kirjalliset 
kysymykset komission jäsenehdokkaille 
hyvissä ajoin ennen kuulemisia. 
Vastuualuetta koskevien kirjallisten 
kysymysten määrä rajoitetaan viiteen 
kysymykseen asiasta vastaavaa 
valiokuntaa kohden..
Kuulemiset toimitetaan sellaisessa 
ympäristössä ja olosuhteissa, joissa 
komission jäsenehdokkailla on 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
mahdollisuus esitellä itsensä ja 
mielipiteensä.
Komission jäsenehdokkaita pyydetään 
käyttämään enintään 20 minuuttia 
kestävä suullinen avauspuheenvuoro. 
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Kuulemistilaisuudessa pyritään komission 
jäsenehdokkaiden ja parlamentin jäsenten 
väliseen monipuoliseen poliittiseen 
vuoropuheluun. Ennen tilaisuuden 
päättymistä komission jäsenehdokkaille 
annetaan mahdollisuus käyttää lyhyt 
päätöspuheenvuoro.
c) Arviointi
Hakemistolla varustettu videotaltiointi 
kuulemisista asetetaan yleisön saataville 
vuorokauden kuluessa kuulemisen 
päättymisestä.
Valiokunnat kokoontuvat viipymättä 
kuulemistilaisuuden jälkeen yksittäisten 
komission jäsenehdokkaiden 
arvioimiseksi. Nämä kokoukset pidetään 
suljetuin ovin. Valiokuntia pyydetään 
ilmoittamaan, täyttävätkö jäsenehdokkaat 
valiokunnan mielestä ne vaatimukset, 
joita sekä tehtävä kollegion jäsenenä että 
heille erityisesti osoitetut tehtävät 
edellyttävät. Mikäli valiokunta ei pääse 
yhteisymmärrykseen molemmista 
kysymyksistä, valiokunnan puheenjohtaja 
toimittaa viimeisenä keinona näistä 
kahdesta päätöksestä salaisen 
äänestyksen. Valiokunnan 
arviointilausunnot ovat julkisia, ja ne 
esitellään puheenjohtajakokouksen ja 
valiokuntien puheenjohtajien kokouksen 
yhteiskokouksessa, joka pidetään 
suljetuin ovin. Keskustelun jälkeen 
puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajien kokous julistavat 
kuulemiset päättyneiksi, jos ne eivät päätä 
pyytää lisätietoja.
Komission puheenjohtajaksi valittu 
henkilö esittelee komission 
jäsenehdokkaiden koko kollegion ja 
heidän ohjelmansa parlamentin 
istunnossa, johon kutsutaan kaikki 
neuvoston jäsenet. Esittelyä seuraa 
keskustelu. Keskustelun päätteeksi 
poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 
voi jättää käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen. Tällöin 
sovelletaan 103 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa. 
Kun päätöslauselmaesityksestä on 
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äänestetty, parlamentti äänestää siitä, 
hyväksyykö se komission 
puheenjohtajaksi valitun henkilön ja 
komission jäsenehdokkaiden 
nimittämisen yhtenä kokoonpanona. 
Parlamentti tekee päätöksensä 
nimenhuutoäänestyksellä annettujen 
äänten enemmistöllä. Se voi siirtää 
äänestyksen seuraavaan istuntoon.
2. Jos komission jäsenten kollegion 
kokoonpano tai heidän vastuualueensa 
muuttuvat merkittävästi toimikauden 
aikana, sovelletaan seuraavia järjestelyjä:
a) Jos täytetään eroamisen, erottamisen 
tai kuolemantapauksen johdosta 
avoimeksi tullut tehtävä, parlamentti 
pyytää viipymättä komission 
jäsenehdokasta osallistumaan 
kuulemiseen samoin edellytyksin kuin 
1 kohdassa määrätään.
b) Jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, 
parlamentti kutsuu kyseisen komission 
jäsenehdokkaan osallistumaan 
kuulemiseen samoin edellytyksin kuin 
1 kohdassa määrätään.
c) Jos jäsenten vastuualueet muuttuvat 
merkittävästi, asianomaisia komission 
jäseniä pyydetään asiasta vastaavien 
valiokuntien kuultaviksi, ennen kuin he 
ryhtyvät hoitamaan uusia tehtäviään.
Edellä 1 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa määrätystä 
menettelystä poiketen yhden komission 
jäsenen nimittämistä koskeva äänestys 
täysistunnossa toimitetaan salaisena 
äänestyksenä. 
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Euroopan parlamentin päätös 13. marraskuuta 2007 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
puheenjohtajakokouksen kokoonpanoa koskevan 23 artiklan muuttamisesta 
(2007/2066(REG)) - Georgios Papastamkosin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6 0039/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6 
0355/2007),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä 
päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
23 artiklan 2 kohta

2. Sitoutumattomat jäsenet valtuuttavat 
joukostaan kaksi jäsentä osallistumaan 
puheenjohtajakokoukseen ilman 
äänioikeutta.

2. Sitoutumattomat jäsenet valtuuttavat 
joukostaan yhden jäsenen osallistumaan 
puheenjohtajakokoukseen ilman 
äänioikeutta.
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Euroopan parlamentin päätös 24. lokakuuta 2007 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan muuttamisesta ja keskustelujen 
audiovisuaalista tallennetta koskevan 173 a artiklan lisäämisestä (2007/2137(REG)) - Richard 
Corbettin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 12. huhtikuuta 2007 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6 
0354/2007),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistus

Tarkistukset 2, 7 ja 8 
173 artikla

1. Jokaisesta istunnosta laaditaan sanatarkka 
istuntoselostus kaikilla virallisilla kielillä.

1. Jokaisesta istunnosta laaditaan sanatarkka 
istuntoselostus kaikilla virallisilla kielillä.

2. Puhujien on palautettava heille 
toimitetut, kirjalliseen muotoon saatetut 
puheenvuoronsa sihteeristölle viimeistään 
niiden vastaanottoa seuraavana päivänä.

2. Puhujien on toimitettava oikaisut
kirjalliseen muotoon saatettuihin 
puheenvuoroihinsa sihteeristölle yhden 
viikon kuluessa.

3. Sanatarkat istuntoselostukset julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden liitteenä.

3. Sanatarkat istuntoselostukset julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden liitteenä.

4. Jäsenet voivat pyytää, että sanatarkoista 
istuntoselostuksista käännetään otteita 
lyhyellä toimitusajalla.

Tarkistukset  3, 6 ja 9
173 a artikla (uusi)

173 a artikla
Keskustelujen audiovisuaalinen tallenne

Välittömästi istunnon jälkeen 
keskusteluista tuotetaan ja asetetaan 
Internetissä saataville audiovisuaalinen 
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tallenne, joka sisältää äänitteet kaikista 
tulkkauksista.
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Euroopan parlamentin päätös 9. lokakuuta 2008 Euroopan unionin tunnusten käyttöä 
parlamentissa koskevan uuden 202 a artiklan lisäämisestä Euroopan parlamentin 
työjärjestykseen (2007/2240(REG)) - Carlos Carnero Gonzálezin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman hallitustenvälisen konferenssin 
(HVK) koollekutsumisesta1 ja erityisesti sen 23 artiklan, 

– ottaa huomioon puhemiehen 12. syyskuuta 2007 päivätyn kirjeen,

– pitää tärkeänä tunnuksia, jotka kytkevät kansalaiset Euroopan unioniin ja joilla rakennetaan 
eurooppalaista identiteettiä, joka täydentää jäsenvaltioiden kansallisia identiteettejä,

– ottaa huomioon sen tosiasian, että tunnukset ovat olleet käytössä yli 30 vuotta kaikissa 
Euroopan toimielimissä ja Eurooppa-neuvosto hyväksyi ne virallisesti vuonna 19852,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0347/2007),

1.   päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.   päättää, että muutos tulee voimaan sen hyväksymistä seuraavana päivänä;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle..

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
Osa XIII, Muita määräyksiä, 202 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

202 a artikla
Euroopan unionin tunnukset

1. Parlamentti tunnustaa ja omaksuu 
seuraavat unionin tunnukset:
– lippu, jossa on sinisellä pohjalla 
kahdentoista kultaisen tähden 
muodostama ympyrä;
– hymni, jonka perustana on "Oodi 
ilolle" Ludwig van Beethovenin 

                                               
1 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 347.
2 Milanon Eurooppa-neuvosto 28. ja 29. kesäkuuta 1985..
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yhdeksännestä sinfoniasta;
– tunnuslause, joka on 
"Moninaisuudessaan yhtenäinen".
2. Parlamentti viettää Eurooppa-päivää 
toukokuun 9. päivänä.
3. Lippua käytetään kaikissa parlamentin 
rakennuksissa ja virallisissa 
tilaisuuksissa. Lippua käytetään 
parlamentin jokaisessa kokoushuoneessa.
4. Hymni esitetään kunkin 
järjestäytymisistunnon ja muiden 
juhlaistuntojen alussa, erityisesti 
toivottamaan tervetulleiksi valtion tai 
hallitusten päämiehiä taikka tervehtimään 
uusia jäseniä unionin laajentumisten 
jälkeen.
5. Tunnuslausetta käytetään parlamentin 
virallisissa asiakirjoissa.
6. Puhemiehistö tarkastelee tunnusten 
muuta käyttöä parlamentissa. 
Puhemiehistö antaa tämän artiklan 
täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.
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Euroopan parlamentin päätös 8. toukokuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan 81 artiklan muuttamisesta (2008/2027(REG)) – Monica 
Frassonin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 27. maaliskuuta 2008 päivätyn kirjeen, jolla välitettiin 
puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2007 hyväksymä toimielinten välinen sopimus,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 
1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 2 kohdan sekä 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0108/2008),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä 
päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 4 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus 
toimenpiteistä on annettu parlamentille 
kaikilla virallisilla kielillä;

a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus 
toimenpiteistä on annettu parlamentille 
kaikilla virallisilla kielillä. Lyhennettyjä 
määräaikoja sovellettaessa (menettelystä 
komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 5 kohdan b alakohta) ja 
erittäin kiireellisissä tapauksissa 
(päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
6 kohta) määräaika alkaa päivästä, jona 
Euroopan parlamentti vastaanottaa 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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komitean jäsenille toimitetut kielitoisinnot 
lopullisesta ehdotuksesta
täytäntöönpanotoimenpiteeksi, ellei 
asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja vastusta tätä. Tässä 
tapauksessa työjärjestyksen 138 artiklaa 
ei sovelleta.
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Euroopan parlamentin päätös 8. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
muuttamisesta Euroopan parlamentin uudistamista käsittelevän työryhmän tekemien 
täysistuntotyöskentelyä ja valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevien ehdotusten valossa 
(2007/2272(REG)) - Richard Corbettin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 25. lokakuuta ja 12. joulukuuta 2007 tekemät 
päätökset,

– ottaa huomioon puhemiehen 15. marraskuuta 2007 ja 31. tammikuuta 2008 päivätyt kirjeet,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin uudistamista käsittelevän työryhmän ensimmäisen 
väliraportin, joka koskee täysistuntoa ja parlamentin toiminta-aikataulua ja joka jätettiin 
puheenjohtajakokoukselle 6. syyskuuta 2007, ja saman työryhmän valiokunta-aloitteisia 
mietintöjä koskevat päätelmät,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 199 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0197/2008),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. muistuttaa, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä 
päivänä lukuun ottamatta uudessa liitteessä II a olevia 2 ja 3 kohtaa, jotka tulevat voimaan 
heinäkuussa 2009 parlamentin vaalikauden ensimmäisenä päivänä; muistuttaa, että 
työjärjestyksen 45 artiklan 1 a kohtaa sovelletaan myös mietintöihin, joiden laatimiseen on 
annettu lupa ennen tämän määräyksen voimaantuloa;

3. päättää, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta jäsenten ohjesäännön valossa 
13. marraskuuta 2007 tehdyllä päätöksellä1 tehty tarkistus 5 työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohtaan 
tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

4. päättää työjärjestyksen 204 artiklan c alakohdan mukaisesti julkaista työjärjestyksen liitteenä 
puheenjohtajakokouksen päätöksen valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevista säännöistä ja 
käytännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2007 ja 
14. helmikuuta 2008 tekemillä päätöksillä; kehottaa pääsihteeriä pitämään tämän liitteen ajan 
tasalla puheenjohtajakokouksen tätä asiaa koskevien tulevien päätösten mukaisesti;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0500.
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Euroopan parlamentin työjärjestys
38 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

38 a artikla
Parlamentille perussopimusten mukaan 

kuuluvat aloiteoikeudet
Tapauksissa, joissa parlamentilla on 
perussopimusten mukaan aloiteoikeus, 
asiasta vastaava valiokunta voi päättää 
laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön.
Mietintö sisältää 
a) päätöslauselmaesityksen;
b) tarvittaessa päätös- tai 
ehdotusluonnoksen;
c) perustelut, joihin sisältyy tarvittaessa 
rahoitusselvitys.
Jos säädöksen hyväksyminen 
parlamentissa edellyttää neuvoston 
hyväksymistä tai suostumusta ja 
komission lausuntoa tai suostumusta, 
parlamentti voi ehdotettua säädöstä 
koskevan äänestyksen yhteydessä ja 
esittelijän ehdotuksesta päättää lykätä 
äänestystä päätöslauselmaehdotuksesta, 
kunnes neuvosto tai komissio on ilmaissut 
kantansa.

Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Parlamentti käsittelee valiokunta-
aloitteisiin mietintöihin sisältyvät 
päätöslauselmaesitykset 131 a artiklassa 
määrättyä, lyhyttä esittelyä koskevaa 
menettelyä noudattaen. Tällaisiin 
päätöslauselmaesityksiin ei voida esittää 
täysistunnossa käsiteltäviä tarkistuksia, 
paitsi jos esittelijä on esittänyt ne uuden 
tiedon huomioon ottamiseksi, mutta 
vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä 
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voidaan jättää käsiteltäväksi 151 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Tätä kohtaa ei 
sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää 
erityisen tärkeää keskustelua 
täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 
38 a tai 39 artiklassa tarkoitetun 
aloiteoikeuden perusteella tai jos
mietinnön voidaan katsoa olevan 
puheenjohtajakokouksen vahvistamien 
perusteiden1 mukainen strateginen 
mietintö.. 
______________ 
1Ks. puheenjohtajakokouksen kyseistä asiaa 
koskeva päätös, joka sisältyy työjärjestyksen 
liitteeseen [...].

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan määräyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin tapauksissa, 
joissa parlamentilla on 
perustamissopimusten mukaisesti 
aloiteoikeus.

2. Jos mietinnön aihe kuuluu 
38 a artiklassa tarkoitetun aloiteoikeuden 
piiriin, lupa voidaan evätä ainoastaan 
sillä perusteella, että perussopimusten 
mukaiset edellytykset eivät täyty.

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
45 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Tällöin puheenjohtajakokous tekee 
päätöksen kahden kuukauden kuluessa.

2 a. Edellä 38 a ja 39 artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa 
puheenjohtajakokous tekee päätöksen 
kahden kuukauden kuluessa..

Tarkistus 5

Euroopan parlamentin työjärjestys
110 artikla – 1 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jäsenet voivat esittää neuvostolle tai 
komissiolle kirjallisesti vastattavia 
kysymyksiä. Kysymyksen laatija kantaa 
täyden vastuun kysymyksen sisällöstä. 

1. Jäsenet voivat esittää neuvostolle tai 
komissiolle kirjallisesti vastattavia 
kysymyksiä tämän työjärjestyksen 
liitteessä vahvistettujen ohjeiden 
mukaisesti1. Kysymyksen laatijat ovat 
yksin vastuussa kysymyksen sisällöstä.

______________
1Ks. liite II a. 

Tarkistus 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
110 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Kysymykset annetaan kirjallisina 
puhemiehelle, joka toimittaa ne 
asianomaiselle toimielimelle. 

2. Kysymykset annetaan kirjallisina 
puhemiehelle, joka toimittaa ne 
asianomaiselle toimielimelle. 
Tulkinnanvaraisissa tapauksissa 
puhemies ratkaisee, voidaanko kysymys 
ottaa käsiteltäväksi. Hänen päätöksestään 
ilmoitetaan kysymyksen esittäjälle.

Tarkistus 7

Euroopan parlamentin työjärjestys
111 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jäsenet voivat esittää Euroopan 
keskuspankille kirjallisesti vastattavia 
kysymyksiä.

1. Jäsenet voivat esittää Euroopan 
keskuspankille kirjallisesti vastattavia 
kysymyksiä tämän työjärjestyksen 
liitteessä vahvistettujen ohjeiden 
mukaisesti¹.
______________
¹ Ks. liite II a.

Tarkistus 8

Euroopan parlamentin työjärjestys
131 a artikla (uusi)
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Nykyinen teksti Tarkistus

131 a artikla
Lyhyt esittely

Esittelijän pyynnöstä tai 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta 
parlamentti voi myös päättää, että 
esittelijä esittelee täysistunnossa lyhyesti 
asian, josta ei tarvitse käydä laajaa 
keskustelua. Tässä tapauksessa 
komissiolla on mahdollisuus käyttää 
puheenvuoro ja kenellä tahansa jäsenellä 
on oikeus ottaa kantaa asiaan jättämällä 
kirjallinen lisälausuma 142 artiklan 7 
kohdan mukaisesti.

Tarkistus 9

Euroopan parlamentin työjärjestys
142 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Mietinnöstä käytävässä keskustelussa 
komissiolle ja neuvostolle myönnetään 
puheenvuoro yleensä heti sen jälkeen, kun 
esittelijä on esitellyt mietinnön. Kuitenkin 
keskusteltaessa komission ehdotuksesta 
puhemies myöntää puheenvuoron ensin 
komissiolle, jotta se voi esitellä lyhyesti 
ehdotuksensa, ja keskusteltaessa 
neuvoston esittämästä tekstistä puhemies 
voi myöntää puheenvuoron ensin 
neuvostolle. Tällöin seuraavan 
puheenvuoron käyttää esittelijä. 
Komissiolle ja neuvostolle voidaan 
myöntää uusi puheenvuoro erityisesti siksi, 
että ne voivat vastata parlamentin jäsenten 
kannanottoihin. 

5. Mietinnöstä käytävässä keskustelussa 
komissiolle ja neuvostolle myönnetään 
puheenvuoro yleensä heti sen jälkeen, kun 
esittelijä on esitellyt mietinnön. 
Komissiolle, neuvostolle ja esittelijälle
voidaan myöntää uusi puheenvuoro 
erityisesti parlamentin jäsenten 
kannanottoihin vastaamiseksi. 

Tarkistus 10

Euroopan parlamentin työjärjestys
151 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus
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4. Poliittinen ryhmä voi jättää 
vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen 
valiokunnan mietintöön sisältyvälle 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity 
lainsäädäntöön. 

4. Poliittinen ryhmä tai vähintään 40 
jäsentä voi jättää vaihtoehtoisen 
päätöslauselmaesityksen valiokunnan 
mietintöön sisältyvälle 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity 
lainsäädäntöön. 

Tällöin ryhmä ei saa jättää tarkistuksia 
asiasta vastaavan valiokunnan 
päätöslauselmaesitykseen. Poliittisen 
ryhmän päätöslauselmaesitys ei saa olla 
pidempi kuin valiokunnan 
päätöslauselmaesitys. Vaihtoehtoisesta 
päätöslauselmaesityksestä äänestetään 
parlamentissa yhtenä kokonaisuutena ilman 
tarkistuksia.

Tällöin ryhmä tai kyseiset jäsenet eivät saa 
jättää tarkistuksia asiasta vastaavan 
valiokunnan päätöslauselmaesitykseen. 
Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys ei 
saa olla pidempi kuin valiokunnan 
päätöslauselmaesitys. Vaihtoehtoisesta 
päätöslauselmaesityksestä äänestetään 
parlamentissa yhtenä kokonaisuutena ilman 
tarkistuksia.

Edellä olevaa 103 artiklan 4 kohtaa 
sovelletaan tarvittavin muutoksin. 

Tarkistus 11

Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II a (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

LIITE II a
110 ja 111 artiklan mukaisia kirjallisesti 
vastattavia kysymyksiä koskevat ohjeet

1. Kirjallisesti vastattavia kysymyksiä 
koskee seuraava:
– kysymyksen on kuuluttava kyseessä 
olevan toimielimen toimivaltaan ja 
vastuualueeseen ja sillä on oltava yleistä 
merkitystä;
– kysymyksen on oltava tiivis ja 
sisällettävä ymmärrettävä kysymys;
– kysymys ei saa sisältää loukkaavaa 
kieltä;
– kysymys ei saa liittyä puhtaasti 
henkilökohtaisiin asioihin.
2. Ellei kysymys ole näiden ohjeiden 
mukainen, sihteeristö antaa kysymyksen 
esittäjälle neuvoja siitä, miten kysymys 
pitäisi laatia, jotta se voidaan ottaa 
käsiteltäväksi.
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3. Jos kuuden edeltävän kuukauden 
aikana on esitetty sama tai 
samankaltainen kysymys ja siihen on 
vastattu, sihteeristö toimittaa kysymyksen 
esittäjälle jäljennöksen aikaisemmasta 
kysymyksestä ja vastauksesta. Uudelleen 
esitettyä kysymystä ei toimiteta 
asianomaiselle toimielimelle, paitsi jos 
kysymyksen esittäjä vetoaa asiaa 
koskeviin merkittäviin uusiin seikkoihin 
tai haluaa asiasta lisätietoja.
4. Jos kysymyksen tarkoituksena on saada 
sellaisia asiatietoja tai tilastotietoja, jotka 
ovat jo parlamentin kirjaston saatavilla, 
kirjasto ilmoittaa asiasta jäsenelle, joka 
voi peruuttaa kysymyksensä.
5. Toisiinsa liittyviä asioita koskeviin 
kysymyksiin voidaan vastata yhteisesti. 
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Työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohdan tulkinta (2005/2103(REG)) – Marie-Line Reynaud
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Toimivaltaristiriitojen ratkaisemista erityisesti ei-lainsäädännöllisissä menettelyissä koskevan 
astetuksen tulkinta/muuttaminen (2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich
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Työjärjestyksen 166 artiklan tulkinta (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Työjärjestyksen 116 artiklan tulkinta kirjallisten kannanottojen osalta (2007/2170(REG)) -
Richard Corbett
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Euroopan parlamentin päätös 24. syyskuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
kanteen nostamista yhteisöjen tuomioistuimessa koskevan 121 artiklan muuttamisesta 
(2007/2266(REG)) - Costas Botopoulosin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan 26. syyskuuta 2007 
päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön(A6-0324/2008),

1.   päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.   palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä 
päivänä;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle..

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
121 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Puhemies toimittaa kirjallisia 
huomautuksia tai esiintyy 
tuomioistuinkäsittelyissä parlamentin 
puolesta kuultuaan asiasta vastaavaa 
valiokuntaa.

Jos puhemies aikoo poiketa asiasta 
vastaavan valiokunnan suosituksesta, hän 
ilmoittaa siitä valiokunnalle ja antaa 
asian puheenjohtajakokouksen 
käsiteltäväksi perustellen oman kantansa.

Jos puheenjohtajakokous katsoo, ettei 
parlamentin poikkeuksellisesti pitäisi 
toimittaa kirjallisia huomautuksia eikä 
esiintyä yhteisöjen tuomioistuimessa 
asiassa, joka koskee parlamentin 
säädöksen pätevyyttä, asia saatetaan 
viipymättä täysistunnon käsiteltäväksi.
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Kiireellisissä tapauksissa puhemies voi 
ryhtyä tarvittaviin väliaikaistoimiin 
asianomaisen tuomioistuimen asettamien 
määräaikojen noudattamiseksi. 
Tällaisissa tapauksissa tässä kohdassa 
määrätty menettely on pantava täytäntöön 
mahdollisimman pian.

Tulkinta:

Mikään työjärjestyksen määräys ei estä asiasta 
vastaavaa valiokuntaa päättämästä 
asianmukaisista menettelytavoista sen suosituksen 
välittämiseksi ajoissa kiireellisissä tapauksissa..
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Euroopan parlamentin päätös 31. tammikuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
puhemiehen tehtäviä koskevan 19 artiklan tulkinnasta (2008/2016(REG)) - Jo Leinenin 
mietintö

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan 
24. tammikuuta 2008 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 201 artiklan,

1. hyväksyy työjärjestyksen 19 artiklan seuraavan tulkinnan:

"Työjärjestyksen 19 artiklan 1 kohdan voidaan tulkita tarkoittavan, että tähän määräykseen 
perustuvaan toimivaltaan sisältyy myös toimivalta lopettaa sellaisten aloitteiden kuin 
työjärjestyspuheenvuorojen, menettelyä koskevien esitysten, äänestysselitysten ja erillistä 
äänestystä, kohta kohdalta -äänestystä tai nimenhuutoäänestystä koskevien pyyntöjen 
kohtuuttoman runsas käyttäminen, jos puhemies katsoo, että niiden ilmeisenä tarkoituksena ja 
seurauksena on jatkuvan ja vakavan haitan aiheuttaminen parlamentin työskentelylle tai muiden 
jäsenten oikeuksille."

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle..
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Euroopan parlamentin päätös 2. syyskuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 182 
artiklan tulkinnasta liittyen alivaliokuntien puheenjohtajiin – Mauro Zanin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 22. heinäkuuta 2008 päivätyn kirjeen perussopimus-, työjärjestys-
ja toimielinasioiden valiokunnalle,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 artiklan,

1. päättää lisätä työjärjestyksen 182 artiklaan tulkinnan seuraavasti:

‘Tämä työjärjestyksen määräys ei estä sitä, että päävaliokunnan puheenjohtaja antaa 
alivaliokuntien puheenjohtajien osallistua puheenjohtajiston työskentelyyn tai valtuuttaa 
heidät johtamaan sellaisista asioista käytäviä keskusteluja, jotka kuuluvat erityisesti kyseisten 
alivaliokuntien toimialaan, vaan se on tämän määräyksen mukaan sallittua edellyttäen, että 
menettely saatetaan koko puheenjohtajiston harkittavaksi ja että puheenjohtajisto hyväksyy 
seni.'';

2. Kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.
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Työjärjestyksen 179 artiklan tulkinta (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Euroopan parlamentin päätös 19. helmikuuta 2009 parlamentin työjärjestyksen valtiokuntien 
yhteistyömenettelyä koskevan 47 artiklan ja päätösvaltaisuuden toteamista koskevan 149 
artiklan 4 kohdan tulkinnasta (2008/2327(REG)) - Jo Leinenin mietintö

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan 
27. tammikuuta 2009 ja 13. helmikuuta 2009 päivätyt kirjeet,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 artiklan,

1. päättää lisätä työjärjestyksen 47 artiklaan tulkinnan seuraavasti:

"Kun kyse on 83 artiklan mukaisen kansainvälisen sopimuksen tarkastelusta, 47 artiklassa 
tarkoitettua valiokuntien yhteistyömenettelyä ei voida soveltaa 75 artiklan mukaisen 
hyväksyntämenettelyn yhteydessä."

2. päättää lisätä työjärjestyksen 149 artiklan 4 kohtaan tulkinnan seuraavasti:

"Päätösvaltaisuuden toteamista pyytäneiden jäsenten on oltava läsnä istuntosalissa, kun pyyntö 
esitetään."

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705
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Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170
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2009

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Béres - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union's own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of "soft law" instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the course 
of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

Ce workshop, organisé dans le cadre du rapport de M. Andrzej Wielowieyski, a permis un échange 
de vue avec un panel d'experts sur la problématique de la participation citoyenne à la construction 
européenne. Les présentations des différents experts se sont centrées sur les causes et la recherche 
de pistes pour pallier la crise de légitimité que traverse la construction européenne.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement..

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08

The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
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evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
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political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.
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EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.
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Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.
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HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.
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HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution
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