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OHJEET: PPE:n ja PSE:n ehdotukset

LUONNOS VETOOMUSVALIOKUNNAN MENETTELYOHJEIKSI 

1. Vetoomusten kirjaaminen

Kun parlamentille esitetään vetoomus, virallisesta kirjeenvaihdosta vastaava yksikkö kirjaa sen 
GEDA-järjestelmään ja lähettää sen eteenpäin puheenjohtajiston pääosastoon jäsenten 
toiminnasta vastaavaan osastoon (Members’ Activities Division, MAD). MAD vahvistaa 
vastaanottaneensa vetoomuksen, antaa vetoomukselle numeron ja kirjaa vetoomuksen esittäjän 
nimen ja vetoomuksen numeron, jotta ne voidaan julkaista heti seuraavan täysistunnon 
pöytäkirjassa. Vetoomus tallennetaan samalla alkuperäisessä muodossaan ePetition-
järjestelmään.

Ennen kuin MAD antaa vetoomukselle numeron, joka julkaistaan istunnon pöytäkirjassa, se 
varmistaa vetoomusvaliokunnalta, täyttääkö vetoomus muodolliset kriteerit, jotta se voidaan 
kirjata vetoomukseksi.   

2. Vetoomusten käsittely

Luxemburgissa toimiva MAD lähettää vetoomukset kerralla 20–25 vetoomuksen ryhmissä 
valiokunnan sihteeristölle. Valiokunnan sihteeristön saatua vetoomuksen ja siihen liitetyt 
asiakirjat vetoomus jaetaan sihteeristön hallintovirkamiehille. Siitä laaditaan yhteenveto ja 
suositukset. Yhteenvedot kootaan jälleen ryhmiin, jotka lähetetään sihteeristön asettamaan 
määräaikaan mennessä käännettäväksi valiokunnan kieliprofiilin kaikille kielille. Kun käännös 
saadaan takaisin, yhteenvetojen ja suositusten johdonmukaisuus tarkistetaan, niitä mahdollisesti 
korjataan, ne lähetetään tarvittaessa takaisin käännettäväksi, minkä jälkeen ne lähetetään 
jakelusta vastaavaan yksikköön, joka ilmoittaa niistä kaikille valiokunnan jäsenille. (Huom. 
Samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin vetoomuksiin riippumatta siitä, onko ne lähetetty 
sähköisesti vai postitse.)

3. Yhteenvetoasiakirjat

Valiokunnan jäsenet saavat muutaman viikon välein asiakirjan, joka sisältää yhteenvedot ja 
suositukset kaikilla valiokunnan kieliprofiiliin kuuluvilla kielillä. (Vetoomuksia voidaan 
tietenkin verrata ePetition-järjestelmässä oleviin alkuperäisiin versioihin.) 

Yhteenvetoasiakirjassa esitetään valiokunnan puheenjohtajan ehdotukset. 

Valiokunta voi tehdä jonkin seuraavista päätöksistä:

– Vetoomusta ei oteta käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 21 ja 194 artiklan nojalla.
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– Vetoomus otetaan käsiteltäväksi ja sen käsittely päätetään niiden johtopäätösten 
perusteella, joita valiokunta on tehnyt käsitellessään samasta asiasta esitettyjä 
vetoomuksia. 

– Vetoomusta ei oteta käsiteltäväksi ja se ohjataan eteenpäin SOLVIT-verkostoon, jotta 
yksilöllisiä, rajat ylittäviä ongelmia koskevassa asiassa voidaan ryhtyä välittömästi 
toimiin. Ongelmien syynä on tällöin se, etteivät kansalliset viranomaiset ole soveltaneet 
asianmukaisesti sisämarkkinalainsäädäntöä.

SOLVIT-järjestelmään ohjatut vetoomukset aikataulutetaan edelleen vetoomuksina ja ne 
palautetaan valiokuntaan jatkotoimia varten, ellei ongelmaa saada ratkaistua kolmessa 
kuukaudessa.

– Vetoomusta ei oteta käsiteltäväksi ja se lähetetään komission arvioitavaksi.

Yhteenvedot ja suositukset -asiakirja liitetään valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistaan. Se 
sisältää vetoomuksen numeron, vetoomuksen esittäjän nimen, lyhyen kuvauksen vetoomuksen 
sisällöstä sekä puhemiehistön ja koordinaattoreiden ehdotuksen.   

Vain käsiteltäväksi otettujen ja komission arvioitavaksi lähetettävien vetoomusten tiivistelmät 
lähetetään käännettäväksi kaikille yhteisön virallisille kielille valiokunnan kokouksen jälkeen. 

Valiokunnan varsinaisten jäsenten on lähetettävä huomautuksensa ja pyyntönsä valiokunnan 
puheenjohtajalle 15 päivän määräajassa. Vetoomusten käsiteltäväksi ottamiseen liittyvistä 
jäsenten pyynnöistä keskustellaan viipymättä valiokunnan seuraavassa kokouksessa. Ellei 
huomautuksia kirjata, suositukset katsotaan hyväksytyiksi. Tässä kohtaa puheenjohtaja 
allekirjoittaa kirjeet, joissa vetoomuksen esittäjille kerrotaan, millaisiin jatkotoimiin valiokunta 
aikoo ryhtyä vetoomusten suhteen. Hallintovirkamies syöttää yhteenvedot ja suositukset sekä 
tarvittaessa kaikki lisätiedot ePetition-järjestelmään.

4. Käsiteltäväksi ottaminen

Jotta vetoomus voidaan ottaa käsiteltäväksi, sen on oltava EY:n perustamissopimuksen 
määräysten (21 ja 194 artiklan) ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen, erityisesti sen 
191 artiklan 1 kohdan mukainen. Vetoomuksia, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, ei oteta 
käsiteltäväksi. Tällaisista tapauksissa voidaan ehdottaa vaihtoehtoista muutoksenhakukeinoa tai 
valitustapaa.

5. Tutkinta ja jatkotoimet

Jos ja kun vetoomus päätetään ottaa käsiteltäväksi, sen asiasisältöä voidaan ryhtyä tutkimaan 
tarkemmin. Tätä varten vetoomus yleensä toimitetaan Euroopan komissiolle. Komissio tekee 
alustavan tutkimuksen, jossa ennen kaikkea määritellään vetoomuksen oikeusperusta eli 
asiaankuuluvat EU:n direktiivit tai asetukset. (Toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti 
vetoomukset, jotka on esitetty muulla kielellä kuin englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, on 
käännettävä ensin englanniksi.) Komission pääsihteeristö toimittaa pyynnön ja vetoomuksen 
asiasta vastaavalle yksikölle, joka lähettää vastauksen ja koordinoi sen jälkeen vastausten 
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välittämistä valiokunnan sihteeristölle. Asiakirja, jossa komissio esittää huomautuksensa 
vetoomuksesta ja joka lähetetään valiokunnan sihteeristölle säännöllisesti, välitetään valiokunnan 
puheenjohtajistolle ja koordinaattoreille. 

Valiokunnan on käsiteltävä komissiosta palautuneita vetoomuksia kolmen kuukauden sisällä 
siitä, kun komissiolta on saatu vastaus.  

Valiokunnan sihteeristö voi suorittaa tietyissä tapauksissa oman tutkintansa, kun sillä on siihen 
riittävää osaamista ja asiantuntemusta. 

Valiokunnan puheenjohtaja voi lähettää vetoomuksia eteenpäin muille Euroopan parlamentin 
valiokunnille ja pyytää niiltä lausuntoa tai tietoja valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
14. heinäkuuta 1998 hyväksymien, vetoomusten käsittelystä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Vetoomuksiin, jotka koskevat asioita, joista Euroopan parlamentti on keskustellut tai äänestänyt 
hiljattain, vastataan lähettämällä vetoomuksen esittäjälle kyseinen päätöslauselma tai 
säädösteksti.

6. Kokouksen esityslistan laatiminen

Kun komissiosta on saatu vastaus, laaditaan ilmoitus jäsenille, joka käännetään kunkin jäsenen 
äidinkielelle. Sihteeristö arvioi, lisätäänkö asia valiokunnan esityslistaan AA-kohtaan, A-kohtaan 
vai B-kohtaan. 

– Valiokunnan kokouksessa keskustellaan perinpohjaisesti vain AA-kohdan vetoomuksista. 
AA-kohta sisältää vetoomuksia, jotka edellyttävät parlamentilta erityisiä jatkotoimia, 
kuten tiedonhankintamatkaa, työjärjestyksen 192 artiklan mukaista mietintöä, kuulemista 
tai oikeustoimia kansallisissa tuomioistuimissa tai Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. 
AA-kohdan vetoomusten käsittelyyn kutsutaan pääsääntöisesti vetoomuksen esittäjät ja 
asiaankuuluvat viranomaiset.  

– A-kohdan vetoomusten käsittelyä jatketaan kirjallisessa menettelyssä. Ne ovat 
valiokunnan ohjelmaan kuuluvia asioita, jotka käsitellään ilman keskustelua.  

– B-kohdan vetoomusten käsittely kirjallisessa menettelyssä päätetään ilman keskustelua.   

Esityslistaluonnos toimitetaan puheenjohtajan arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi, minkä jälkeen se 
käännetään ja lähetetään jäsenille. Tämän jälkeen sihteeristö laatii selityksin varustetun 
koordinaattoreiden esityslistan ja jakaa sen suoraan puheenjohtajistolle ja koordinaattoreille. 
Selityksin varustetun esityslistan täytyy sisältää kaikki keskeiset asiakirjat, ja se on lähetettävä 
kolme päivää ennen kokousta.

7. Valiokunnan kokoukset

Lopuksi valiokunta hyväksyy puheenjohtajan toimittaman esityslistaluonnoksen ja keskustelee 
AA-kohdan vetoomuksista ilmoitus jäsenille -asiakirjojen ja muiden kokouksessa jaettujen 
asiakirjojen pohjalta. Asiasta vastaava Euroopan komission virkamies käynnistää yleensä 
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keskustelun esittämällä komission puolesta suullisen lausunnon. Poikkeustilanteissa kokoukseen 
voidaan kutsua asiasta vastaava komission jäsen antamaan lausunto. Vetoomuksen esittäjille tai 
heidän edustajilleen annetaan yleensä mahdollisuus puhua, antaa lisätietoja ja vastata 
kysymyksiin. Kokoukseen kutsutaan myös muita asianomaisia, kuten jäsenvaltioiden edustajia, 
antamaan lausuntonsa.

Kutakin vetoomusta käsiteltyään valiokunta voi laatia suosituksen jatkotoimista jatkamalla 
vetoomuksen käsittelyä. Vaihtoehtoisesti valiokunta voi myös katsoa, että asiasta on keskusteltu 
riittävästi, jolloin vetoomuksen käsittely päätetään. 

Kummassakin tapauksessa vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan valiokunnan päätöksestä 
lähettämällä hänelle valiokunnan puheenjohtajan kirje. 

8. Kokousten lopputulos

Kunkin kokouksen jälkeen sihteeristö pitää kokouksen, jossa käsitellään kunkin kohdan 
hallinnollista lopputulosta ja jaetaan työtehtävät sihteeristön työntekijöiden kesken.
Viiden päivän sisällä valiokunnan kokouksesta jäsenille lähetetään yhteenveto kokouksesta, 
myös koordinaattoreiden kokouksessa tehdyistä päätöksistä.
Euroopan komissiolle lähetetään kirje, jossa vahvistetaan valiokunnan kustakin vetoomuksesta 
tekemä päätös. Kokouksen jälkeen sihteeristö syöttää valiokunnan päätökset ePetition-
järjestelmään. Tämän jälkeen laaditaan kirjeet, jotka puheenjohtaja allekirjoittaa.

9. Vetoomusten ottaminen uudelleen käsiteltäviksi

Mikäli sen jälkeen, kun vetoomuksen käsittely on päätetty päättää, vetoomuksen esittäjä tuo esiin 
muita olennaisia seikkoja, joita ei ole sihteeristön mielestä otettu kunnolla huomioon, vetoomus 
voidaan ottaa valiokunnan jäsenen tai varajäsenen pyynnöstä uudelleen käsiteltäväksi. 

Puheenjohtaja ottaa nämä asiat esiin valiokunnan kokouksen alussa.

10. Kesken jääneiden vetoomusten käsittelyn päättäminen

Valiokunta voi päättää vetoomuksen käsittelyn sihteeristön esityksestä ilman keskustelua 
tapauksissa, joissa vetoomuksen käsittelyä on jatkettu, lisätietoja on odotettu yli vuosi eikä 
vetoomuksen esittäjä ole toimittanut täydentävää vastausta. Puheenjohtaja ottaa myös nämä asiat 
esiin valiokunnan kokouksen alussa.  
Parlamentin puhemiehelle on ilmoitettava parlamentin vaalikauden päättyessä aiempien 
vaalikausien aikana esitettyjä vetoomuksia koskevista, kesken olevista menettelyistä.

11. Valiokunnan menettelysääntöjen liitteet   

Monet erityiskysymykset vaativat selvennystä valiokunnan menettelysääntöjen liitteiden 
muodossa. Valiokunta hyväksyy liitteet. Menettelysääntöjen liitteissä vahvistetaan 
toimintatapoja, ja ne täydentävät työjärjestystä mutteivät korvaa sitä millään tavalla.

Liite 1
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Käsiteltäväksi ottamista koskevat kysymykset

A. Käsiteltäväksi ottamisesta päätetään yksimielisesti työjärjestyksen 191 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti sihteeristön laatiman ja kaikkien jäsenten 
saatavilla olevan yhteenvetoasiakirjan sisältämien suositusten mukaisesti.

B. Jos joku jäsenistä vastustaa suositusta, kuullaan puheenjohtajaa tai hänen poissa ollessaan 
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tekee päätöksen viikon sisällä ja 
ilmoittaa jäsenelle päätöksestään ja sen perusteista.

C. Jos jokin poliittinen ryhmä vastustaa suositusta, asia annetaan koordinaattoreiden 
ratkaistavaksi. Koordinaattoreiden on esitettävä laajan sovun pohjalta ehdotus 
toteutettavista jatkotoimista.1

D. Elleivät koordinaattorit esitä ehdotusta ja tee päätöstä kahden kuukauden sisällä, 
puheenjohtaja tekee päätöksen ottaen huomioon koordinaattoreiden ja vetoomuksen 
esittäjän esittämät näkemykset ja ilmoittaa valiokunnalle päätöksensä perusteista.

Liite 2 

Tiedonhankintamatkat

Valiokunta voi tehdä jäsenvaltioihin tai alueille suuntautuvia tiedonhankintamatkoja tutkiakseen 
käsiteltäväksi otetuissa vetoomuksissa esitettyjä väitteitä ja tavatakseen asianosaisia (ks. 
työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohta). Tällaisiin matkoihin sovellettavat yleiset säännöt, jotka 
koskevat parlamentin kaikkia valiokuntia, vahvistetaan puhemiehistön 11. lokakuuta 2006 
tekemässä päätöksessä 2. lokakuuta 2000 tehdyn päätöksen muuttamisesta.

Kun valiokunta päättää tällaisen matkan tekemisestä, sihteeristö vahvistaa koordinaattoreiden 
kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen realistisen, tarkan matkaohjelman sekä matkan 
tavoitteet ja painopisteet vierailun tehostamiseksi.  Tavallisesti tällaisille matkoille nimitetään 
vähintään viisi jäsentä, jotka edustavat vähintään kolmea poliittista ryhmää. Näin turvataan 
valtuuskunnan laaja poliittinen edustus ja minimoidaan logistiset ongelmat. 

Kyseisestä jäsenvaltiosta kotoisin olevat valiokunnan jäsenet voivat osallistua valtuuskunnan 
matkaan omasta aloitteestaan (ns. ex officio -jäseninä). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät 
ex officio -jäsenet pääse välttämättä valtuuskunnan kaikkiin virallisiin tapaamisiin (tämä riippuu 
tapaamisen järjestäjän päätöksestä) eivätkä he osallistu matkasta tehtävän raportin laatimiseen.

Jos tällaiselle matkalle osallistuu valiokunnan puheenjohtajiston jäsen, hän toimii valtuuskunnan 
johtajana protokolla-asioissa ja käytännön asioissa. Ellei valtuuskuntaan kuulu puheenjohtajiston 
jäsentä, valtuuskunnan puheenjohtajana toimii koordinaattoreiden nimeämä henkilö. 
                                               
1 Koordinaattorit voivat esimerkiksi ehdottaa käsiteltäväksi ottamista koskevan päätöksenteon keskeyttämistä siihen 
saakka, kunnes sihteeristö on tutkinut tarkemmin tapaukseen liittyviä tosiseikkoja ja ilmoittanut tuloksistaan 
koordinaattoreille. Myös muut vaihtoehdot ovat mahdollisia, kunhan koordinaattorit saavuttavat laajan sovun siitä, 
kuinka on toimittava. Myös se, kuinka paljon vetoomuksen esittäjälle vastaaminen siirtyy, on otettava huomioon.
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Tällaisten matkojen jälkeen laaditaan alustava raporttiluonnos, jossa esitetään suosituksia ja 
jonka valtuuskunnan jäsenet toimittavat valiokunnalle. 

1. Alustavassa luonnoksessa on esitettävä kaikki toisistaan eriävät ja vaihtoehtoiset 
näkemykset. 

2. Tiedonhankintamatkoista tehdyistä raporttiluonnoksista pitäisi käydä ilmi virallisen 
valtuuskunnan toteamat tosiasiat, ja niissä pitäisi ottaa tasapainoisella tavalla huomioon 
erilaiset faktoihin perustuvat näkemykset. 

Valiokunnan pitäisi hyväksyä raportti tehdäkseen selväksi oman kantansa tutkittavana olevaan 
asiaan. Hyväksytty raportti lähetetään Euroopan parlamentin puhemiehelle, vetoomuksen 
esittäjälle ja kyseisen jäsenvaltion viranomaisille.

Lehdistötiedotteita laaditaan vain valiokuntakäsittelyn päätteeksi.

1.  Huonon maineen ja poliittisesti puolueellisten lausuntojen välttämiseksi 
tiedonhankintamatkalle osallistuvat jäsenet saavat antaa julkisia lausuntoja vasta, kun 
puhemiehistö on hyväksynyt raportin.

2.  Virallisen valtuuskunnan jäsenten on tuotava aina selvästi esiin, että he pyrkivät 
selvittämään tosiasiat. Heidän pitäisi antaa lausuntoja tai esittää kommentteja vain 
toteamistaan tosiseikoista ja välttää puolueellisia lausuntoja.

Valiokunta voi myös pidättää oikeuden järjestää valtuuskuntien matkoja, jotka eivät ole edellä 
kuvattuja tiedonhankintamatkoja, puhemiehistön 11. lokakuuta 2006 tekemässä päätöksessä 
asetettujen ehtojen mukaisesti. Kunakin kalenterivuonna matkoille voidaan kuitenkin lähettää 
enintään 25 jäsentä.

Liite 3

Yksityisyys ja luottamuksellisuus

Valiokunnan kokoukset ovat julkisia ja Euroopan parlamenttiin pääsyä koskevien sääntöjen 
rajoissa avoimia vetoomusten esittäjille ja asiasta kiinnostuneille, myös tiedotusvälineille. Kaikki 
valiokunnan kokouksissa jaetut asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden yksityisyydestä tai 
luottamuksellisuudesta ole esitetty erillistä pyyntöä.

Vetoomuksen esittäjillä on oikeus pyytää suojelemaan yksityisyyttään, myös pitämään 
henkilötietonsa salassa. Jos vetoomuksen esittäjä pyytää sihteeristöä pitämään nimensä salassa 
yksityisyyteen liittyvistä syistä, sihteeristön on varmistettava, että pyyntöä kunnioitetaan.

Luottamuksellisten asiakirjojen, myös vetoomusten, saatavuutta rajoitetaan, eikä niitä saa 
julkaista kokouskansiossa tai valiokunnan verkkosivuilla. (Ks. parlamentin työjärjestyksen 
VII liitteen A kohta.)
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Vetoomus voidaan käsitellä suljetuin ovin vetoomuksen esittäjän pyynnöstä tai puheenjohtajan 
päätöksestä.

* Oikeudellista yksikköä pyydetään antamaan selkeä oikeudellinen lausunto tarkoista säännöistä 
ja parlamentin velvoitteista, jotka liittyvät vetoomusten esittäjien yksityisyyteen sekä sellaisten 
asiakirjojen luottamuksellisuuteen, jotka pitäisi julkaista valiokunnan verkkosivuilla ja joita 
lainataan tarvittaessa kirjeenvaihdossa. Tämä lausunto on erottamaton osa valiokunnan ohjeita.

Liite 4

Tietokanta

Valiokunnan jäsenillä, heidän avustajillaan ja ryhmän henkilökunnalla on oikeus käyttää 
ePetition-järjestelmää, jonka sihteeristö on kehittänyt hallinnolliseksi välineeksi. Järjestelmällä 
lisätään valiokunnan toiminnan avoimuutta ja varmistetaan materiaalin asianmukainen 
arkistointi. Tarkoituksena on, että ePetition-järjestelmästä kehittyy ajan mittaan kattava 
tietokanta. Järjestelmä on kuitenkin tarkoitettu vain valiokunnan omaan käyttöön, eikä sitä voi 
käyttää Internetin välityksellä. Luottamuksellisia vetoomuksia ei tallenneta ePetition-
järjestelmään, vaan jäsenet voivat tutustua niihin esittämällä sihteeristölle asiaa koskevan 
pyynnön.
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