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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin etuoikeuksien puolustamisesta kansallisissa tuomioistuimissa
(2007/2205(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on tärkein ylikansallinen lainsäädäntöelin 
Euroopassa, mutta se ei ole oikeushenkilö, ja että parlamentin erityisluonteesta johtuvat 
ongelmat ovat usein esteenä sen etuoikeuksien puolustamiselle,

B. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentilla on perussopimuksen nojalla käytettävissään 
useita oikeussuojakeinoja, joilla taataan sen etuoikeuksien suojelu suhteessa muihin 
yhteisön toimielimiin, kuten laiminlyöntikanne (EY:n perustamissopimuksen 232 artikla) 
tai yhteisön säädösten kumoamismenettely (EY:n perustamissopimuksen 230 artikla),

C. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentilla ei kuitenkaan ole käytettävissään samanlaisia
suoria välineitä etuoikeuksiensa puolustamiseksi kansallisissa tuomioistuimissa etenkään 
silloin, kun kansallisen tuomioistuimen päätös loukkaa parlamentin oikeuksia, ja että 
parlamentti ei voi olla asianosaisena kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä 
menettelyissä taikka saattaa asiaa suoraan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi 
puoltaakseen omaa päätöstään,

D. ottaa huomioon, ettei Euroopan parlamentti voi myöskään viimeisenä keinona aloittaa 
rikkomismenettelyä (EY:n perustamissopimuksen 226 artikla) jäsenvaltiota vastaan, sillä 
komissiolla on yksinomainen toimivalta tällä alalla,

E. ottaa huomioon, että sopivien välineiden puuttuminen omien päätöstensä puolustamiseksi 
on todennäköisesti esteenä koko Euroopan parlamentin ja etenkin sen jäsenten normaalille 
toiminnalle,

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toimielinten välisen lojaalin yhteistyön ja hyvän 
hallinnon periaatteet edellyttävät, että yhteisön toimielinten toimintaa ohjaavat perusteet 
ovat avoimuus ja ymmärrettävyys, jolloin tietyn toiminnan tai toimien toteuttamatta 
jättämisen syyt käyvät selvästi ilmi,

G. ottaa huomioon, että edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi olisi aiheellista 
vahvistaa parlamentin etuoikeuksien puolustuskeinoja, ei muuttamalla EY:n 
perustamissopimusta vaan etsimällä kansallisten parlamenttien kokemusten pohjalta 
Euroopan parlamentin erityistarpeisiin sopivia oikeussuojakeinoja,

H. ottaa huomioon, että monta jäsenvaltiota käsittävän laajan otannan pohjalta toteutetun 
tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että valtaosassa kansallisista oikeusjärjestelmistä
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kansalliselle parlamentille tarjotaan oikeudellisia muutoksenhakukeinoja, joilla pyritään 
takaamaan sekä koko kansalliskokouksen että jokaisen sen jäsenen etujen puolustaminen,

I. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat velvoitettuja noudattamaan vilpittömän ja lojaalin 
yhteistyön periaatetta, joka on kirjattu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
10 artiklaan, ja että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltioiden 
on "luotava oikeussuojakeinojen ja menettelyjen järjestelmä, jolla voidaan taata oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan"1,

J. ottaa huomioon, että olisi aiheellista antaa Euroopan parlamentin käyttöön samanlaisia tai 
ainakin vastaavia keinoja kuin jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä kansallisille 
parlamenteille myönnetyt suojakeinot, jotta se voisi puolustaa etuoikeuksiaan suhteessa 
tuomiovaltaan, edustivatpa sitä yhteisöjen tuomioistuin tai kansalliset tuomioistuimet,

1. kehottaa komissiota huomioimaan Euroopan parlamentin mahdollisesti esittämät pyynnöt 
rikkomismenettelyn aloittamiseksi sellaista jäsenvaltiota vastaan, jota syytetään 
parlamentin etuoikeuksien loukkaamisesta, ja kehottaa komissiota ilmoittamaan 
parlamentille joko asiasta vastaavan komission jäsenen tai oikeudellisen yksikön johtajan 
välityksellä, ja joka tapauksessa kirjallisesti ja tyhjentävästi, mahdollisen päätöksen syyt
etenkin siinä tapauksessa, että komissio päättää olla ryhtymättä toimiin;

2. ehdottaa, että yhteisöjen tuomioistuimen perussääntöä muutetaan siten, että Euroopan 
parlamentille taataan oikeus toimittaa tuomioistuimelle huomautuksensa sellaisissa 
tapauksissa, joissa parlamentin etuoikeudet on kyseenalaistettu suoraan tai epäsuorasti, 
jotta Euroopan parlamentin kannanotto ei jäisi tuomioistuimen harkittavaksi silloin, kun
parlamentti ei ole virallisesti osallisena oikeudenkäynnissä, kuten on nykyään yhteisöjen 
tuomioistuimen perussäännön 24 artiklan toisen kohdan nojalla;

3. vaatii painokkaasti soveltamaan EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua oikeudellista mallia kaikissa tapauksissa, joissa Euroopan parlamentin 
oikeudet ovat vakavasti uhattuina, jotta parlamentti voisi pyytää yhteisöjen 
tuomioistuimen lausuntoa kansallisen säädöksen yhteensopivuudesta yhteisön 
primaarioikeuden kanssa, sanotun rajoittamatta mitenkään komission yksinoikeutta 
aloittaa tai olla aloittamatta rikkomismenettelyä rikkomukseen mahdollisesti syyllistynyttä 
valtiota vastaan;

4. ehdottaa, että työjärjestyksen 19 artiklaa muutetaan siten, että oikeudellisten asioiden 
valiokunnan puheenjohtaja valtuutetaan nimenomaisesti edustamaan parlamentaarista 
edustajakokousta kaikissa parlamentin etuoikeuksia koskevissa oikeudenkäynneissä;

5. katsoo, että on kannustettava Euroopan parlamentin ja kansallisten tuomioistuinten välistä 
yhteistyötä, joka on jo antanut aihetta odottaa hyviä tuloksia eräissä jäsenvaltioissa,
kehittämällä sellaisia menettelykäytäntöjä, jotka sallivat parlamentin olla asianosaisena 
sen etuoikeuksia koskevissa kansallisissa tuomioistuimissa aloitetuissa menettelyissä;

6. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä parlamentin etuoikeuksiin liittyvissä menettelytapakysymyksissä, sillä ne 

                                               
1 Asia C-50/00 P, Unión de Pequenos Agricultores vastaan neuvosto (Kok. 2002, s. I-6677).
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takaavat väistämättä sellaisten säännösten täyden tehokkuuden, joissa tunnustetaan tietyt 
Euroopan parlamentin etuoikeudet1;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

                                               
1  Ks. asia C-176/03, komissio vastaan neuvosto (Kok. 2005, s. I-7879): tuomioistuin katsoi tässä tapauksessa, 
että yhteisön lainsäätäjä on "hiljaisesti" valtuutettu määräämään rikosoikeudellisia seuraamuksia 
ympäristönsuojelun alalla, joka kuuluu sen toimivaltaan.
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Kuten usein on todettu, Euroopan parlamentti ei kykene puolustamaan tehokkaasti 
etuoikeuksiaan, jotka on tunnustettu nimenomaisesti perussopimuksissa ja jopa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen toimesta. Parlamentille yhteisön tasolla ja yleisemmin Euroopan 
tasolla myönnetyt oikeudet ja valtuudet ovat siis vaarassa jäädä tehottomiksi ilman todellista 
suojelua. Siksi on tärkeää etsiä ja hyödyntää voimassa oleviin sopimuksiin sisältyviä keinoja, 
joiden avulla parlamentti voisi puolustaa tehokkaasti etuoikeuksiaan, jotka takaavat kyseisen 
elimen riippumattomuuden ja toimivuuden.

Teorian tasolla yksi parlamentin käytettävissä oleva väline etuoikeuksiensa loukkaamista 
vastaan on EY:n perustamissopimuksen 227 artiklassa tarkoitettu laiminlyöntikanne.

Mikäli yhteisön lainsäädännössä taattua Euroopan parlamentin oikeutta on loukattu, 
parlamentti voi pyytää komissiota aloittamaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaisen rikkomismenettelyn. Kyseinen säännös ei kuitenkaan voi taata käytännössä 
parlamentin oikeuksien täyttä suojaa, koska menettelyn aloittaminen on jätetty komission 
harkintavaltaan.
Mikäli komissio päättää olla ryhtymättä mihinkään toimiin, muun muassa hyvän hallinnon, 
avoimuuden ja toimielinten välisen yhteistyön periaatteiden nojalla on oikeutettua vaatia sitä 
paljastamaan päätöksensä taustalla olevat syyt. Vaikka Euroopan parlamentti ei voi vaatia 
komissiota ryhtymään toimiin, sillä on ainakin oikeus tuntea syyt, joihin komission päätös 
toimien toteuttamatta jättämisestä perustuu, voidakseen arvioida, onko komissio käyttänyt 
oikein harkintavaltaansa, sekä ymmärtääkseen tähän päätökseen johtaneet syyt.

Mitä tulee Euroopan parlamentin edustamiseen oikeudellisissa menettelyissä, olisi aiheellista 
antaa virallisesti todellista valtaa oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajalle, jotta 
tämä voisi olla parlamentin edustajana osallisena tuomioistuimissa aloitetuissa menettelyissä, 
jotka liittyvät Euroopan parlamentin etuoikeuksiin. Tästä syystä olisi toivottavaa muuttaa 
parlamentin työjärjestyksen 19 artiklaa oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan 
valtuuttamiseksi nimenomaisesti edustamaan parlamenttia kaikissa oikeudenkäynneissä, 
joissa on kyse Euroopan parlamentin etuoikeuksista.

Mitä tulee erityisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa vireille pantuihin menettelyihin 
osallistumiseen, tuomioistuimen perussäännön 23 artiklassa säädetään, että parlamentilla on 
oikeus toimittaa sille huomautuksia pyydettäessä ennakkoratkaisua asioissa, jotka koskevat 
yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten pätevyyttä tai tulkintaa. Koska Euroopan 
parlamentin työjärjestys ei kuitenkaan kuulu näiden säädösten joukkoon, parlamentti toivoo, 
että yhteisöjen tuomioistuin edistää parlamentin osallistumista sen etuoikeuksia käsitteleviin 
tapauksiin tuomioistuimen perussäännön 24 artiklan 2 kohdan pohjalta, jonka mukaan: 
"Yhteisöjen tuomioistuin voi vaatia myös niitä jäsenvaltioita ja yhteisöjen toimielimiä, jotka 
eivät ole oikeudenkäynnissä asianosaisia, antamaan kaikki tiedot, joita yhteisöjen 
tuomioistuin pitää oikeudenkäynnin kannalta tarpeellisina".
Olisi kuitenkin aiheellista muuttaa perussääntöä, jotta Euroopan parlamentille myönnetty 
oikeus toimittaa huomautuksia ulotettaisiin koskemaan kaikkia sellaisia tapauksia, joissa on 
suoraan tai epäsuorasti kyse parlamentin etuoikeuksista. 

Kansalliset tuomioistuimet ovat epäilemättä sellainen alue, jolla tarve Euroopan parlamentin 
vahvalle läsnäololle on kaikkein pakottavin. Euroopan parlamentin suoralla osallistumisella 
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kansallisissa tuomioistuimissa käytäviin menettelyihin, joissa on kyse sen omista 
etuoikeuksista, olisi useita etuja. Sen ansiosta voitaisiin rajoittaa rikkomismenettelyyn tai 
ennakkoratkaisumenettelyyn turvautumista, tehostaa menettelyjä sekä välttää syrjintää
kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenten välillä.

Erityisen välttämätöntä on kannustaa Euroopan parlamentin ja kansallisten tuomioistuinten 
välistä yhteistyötä. Tähän tähtääviä hyviä käytäntöjä onkin jo määritelty eräiden 
jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten kanssa. Tavoitteena on näiden käytäntöjen soveltaminen 
ja niiden hyödyllinen laajentaminen niihin maihin, jotka eivät toistaiseksi ole kiinnittäneet 
samanlaista huomiota tähän kysymykseen.

Tässä yhteydessä voi olla hyödyllistä kiinnittää huomiota Euroopan unionista tehtyä 
sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta muuttavaan sopimukseen liitetyn, 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan toisen pöytäkirjan 8 artiklaan, 
jonka mukaan: "Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista kanteet, jotka 
perustuvat siihen, että lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, ja jotka jäsenvaltio on pannut vireille Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 230 artiklan määräysten mukaisesti tai jotka se on 
oikeusjärjestyksensä mukaisesti kansallisen parlamenttinsa tai kansallisen parlamenttinsa 
kamarin puolesta toimittanut Euroopan unionin tuomioistuimelle."

Jos kerran yhteisön oikeusjärjestyksessä tunnustetaan kansallisten parlamenttien oikeus nostaa
toissijaisuusperiaatteen rikkomista koskeva kanne yhteisöjen tuomioistuimessa, olisi 
epäjohdonmukaista olla tunnustamatta Euroopan parlamentin kanneoikeutta tai ainakin sen 
oikeutta olla asianosaisena kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä menettelyissä, jotka 
koskevat sen etuoikeuksia. Mikäli kansallisissa oikeusjärjestyksissä ei tunnusteta tätä 
Euroopan parlamentin oikeutta, on aihetta epäillä EY:n perustamissopimuksen 10 artiklaan 
kirjatun vilpittömän ja lojaalin yhteistyön periaatteen noudattamista ja tehokasta soveltamista.

Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tunnustetaan yhteisön lainsäätäjän
implisiittinen oikeus antaa säännöksiä, joilla taataan sellaisella alalla annettujen sääntöjen 
tehokkuus, jolla se on toimivaltainen (esimerkiksi rikosoikeudellisten toimenpiteiden 
määrääminen ympäristölainsäädännön rikkomisen johdosta)1. Esittelijä katsoo, että 
parlamentin etuoikeuksiin liittyviä menettelytapakysymyksiä koskevat säännökset voisivat
kuulua mainitun implisiittisen toimivallan piiriin, nimenomaan koska ne takaavat väkisinkin 
sellaisten säännösten tehokkuuden, joilla parlamentille myönnetään tiettyjä etuoikeuksia
(esimerkiksi Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan N:o 36
säännökset).

Jos yhteisön lainsäätäjä katsoo, ettei sillä ole aihetta määrätä asiaa koskevia lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä, ei kuitenkaan voida jättää huomiotta yhteisöjen tuomioistuimen päätöstä, jonka 
mukaan "jäsenvaltioiden on luotava oikeussuojakeinojen ja menettelyjen järjestelmä, jolla 
voidaan taata oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan"2. Kyseisen oikeuskäytännön ja yleisemmin 
EY:n perustamissopimuksen 10 artiklaan kirjatun vilpittömän ja lojaalin yhteistyön 
periaatteen valossa esittelijä katsoo, että kansallisissa oikeusjärjestyksissä yleensä ja 
erityisesti kansallisissa tuomioistuimissa on tunnustettava Euroopan parlamentin oikeus 

                                               
1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, C-176/03, komissio vastaan neuvosto, 2005.
2 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, C-50/00 P, Unión de Pequenos Agricultores vastaan neuvosto, 2002.
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osallistua kaikkiin sellaisiin oikeudenkäynteihin, joissa on kyse sille myönnetyistä 
etuoikeuksista.
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