
DT\866171FI.doc PE464.785v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

26.5.2011

TYÖASIAKIRJA
työjärjestyksen valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevan 51 artiklan 
tulkinnasta kansainvälisen kaupan alaan kuuluvien kansainvälisten sopimusten 
yhteydessä

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: David Martin



PE464.785v01-00 2/4 DT\866171FI.doc

FI

1. Tulkittava kysymys

Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Vital Moreira pyysi 4. maaliskuuta 2011 
kirjeitse tulkintaa työjärjestyksen valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevasta 
51 artiklasta kansainvälisten sopimusten tarkastuksen ja tekemisen yhteydessä. Hän selittää 
muun muassa seuraavaa:

"voidaan väittää, että 51 artiklassa tarkoitetut ehdot ovat samat, joita sovelletaan 
50 artiklan osalta:

● asia kuuluu lähes tasavertaisesti kahden tai useamman valiokunnan toimivaltaan
tai

● asian eri näkökohdat kuuluvat kahden tai useamman eri valiokunnan 
toimivaltaan.

Näiden ehtojen mukaan kansainvälisen kaupan valiokunta voisi vaatia 51 artiklan 
soveltamista lähes kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on paljon sen 
toimivaltaan kuuluvia näkökohtia."

"... kansainvälisen kaupan valiokunta haluaisi pyytää, että nykyistä 51 artiklaa 
sovelletaan joihinkin erittäin merkittäviin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka ovat tällä 
hetkellä viimeistelyvaiheessa. Ennen kuin kyseisiä pyyntöjä lähetetään, olisin kuitenkin 
kiitollinen, jos valiokuntanne voisi toimittaa minulle tulkintansa asiaankuuluvista 
artikloista."

Puheenjohtaja Moreira selittää lisäksi, että Lissabonin sopimuksen myötä parlamentin 
hyväksyntä vaaditaan kaikkien kauppasopimusten tekemiseksi, olivatpa ne sitten Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 207 artiklan mukaisia pelkkiä kauppasopimuksia tai osa 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 217 ja/tai 218 artiklan mukaisia kansainvälisiä 
sopimuksia. Tällä hetkellä tarkastettavana olevat sopimukset ovat Andien yhteisön, 
Mercosurin ja Keski-Amerikan valtioiden kanssa tehtävät assosiaatiosopimukset.

Kansainvälisen kaupan valiokunnan esittämän kysymyksen voi siis tiivistää seuraavalla 
tavalla:

Voiko valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevaa 51 artiklaa soveltaa menettelyyn, joka 
johtaa suositukseen hyväksyä tai hylätä kansainvälisen sopimuksen tekeminen 90 artiklan 
6 kohdan ja 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti?

2. Perustelut

Esitetty kysymys on erotettava kysymyksestä, voidaanko valiokuntien yhteistyömenettelyä 
koskevaa 50 artiklaa soveltaa suosituksen yhteydessä aiemmin mainitulla tavalla. Tähän 
kysymykseen valiokuntamme vastasi 13. helmikuuta 2009 ja antoi seuraavan tulkinnan:
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"Kansainvälisten sopimusten 83 artiklan [nykyään 90 artiklan] mukaisessa 
tarkastelussa 47 artiklan [nykyään 50 artiklan] mukaista valiokuntien yhteistyötä ei 
voida soveltaa 75 artiklassa [nykyään 81 artiklassa] tarkoitetun hyväksyntämenettelyn 
yhteydessä."1

Tulkintaa ei kyseenalaistettu, ja nyt se on esitetty 50 artiklassa.

Puheenjohtajalle lähetetyssä kirjeessä esitettiin seuraavat tulkinnan keskeisimmät perustelut:

"Erityiset 47 artiklan mukaiset valiokuntien tehostettua yhteistyötä koskevat 
menettelytapajärjestelyt voivat soveltua hyvin mietintöihin, jotka on laadittu 
83 artiklan 2 ja 5 kohdan mukaisesti kansainvälisen sopimuksen parafointia 
edeltävässä valmisteluvaiheessa. Menettelyn viimeisessä vaiheessa, jossa asiasta 
vastaava valiokunta voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä ehdotetun sopimuksen, 
47 artiklan periaate ei ole kuitenkaan sopiva. Periaatteessa viitataan tehtävien 
jakamisessa sovellettavaan tiettyyn kaavaan, joka perustuu oletukseen, että 
valiokuntien välillä on mahdollista erottaa toimivallan eri osa-alueet saman 
kysymyksen yhteydessä ja että asiasta vastaava valiokunta voi ottaa mietinnössä 
vastuulleen tietyt osat yhteistyöhön osallistuvalta valiokunnalta. Tämä ei kuitenkaan 
päde hyväksyntämenettelyssä."

Kyseinen valiokuntien yhteistyömenettelyn ominaisuus, eli asiasta vastaavan valiokunnan 
mahdollisuus ottaa yhteistyöhön osallistuvalta valiokunnalta vastuulleen tiettyjä osia, ei koske 
valiokuntien yhteiskokousmenettelyä. Siinä kaksi valiokuntaa on lähtökohdiltaan täysin 
samassa asemassa laatimassa yhtä mietintöä. Vaikka 81 artiklassa viitataan suositukseen eikä 
mietintöön, se ei sikäli merkitse mitään, koska suositus ja mietintö ovat toiminnallisesta 
näkökulmasta katsottuna samanarvoisia. Tästä syystä ei ole perusteita olla soveltamatta 
51 artiklaa menettelyyn, joka koskee kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä tai 
hylkäämistä, jos kyseisessä säännöksessä esitetyt ehdot täyttyvät.

Tällä hetkellä 51 artiklaa tarkistetaan. Nykytilanteessa mietintöluonnoksessa muutetaan 
51 artiklan sovellettavia ehtoja hieman, mutta muutoksella ei ole merkitystä esitetyn 
kysymyksen kannalta. 

3. Tulos

Esitettyyn kysymykseen voidaan vastata seuraavasti:

Valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevaa 51 artiklaa voidaan soveltaa menettelyyn, 
joka johtaa suositukseen hyväksyä tai hylätä kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
90 artiklan 6 kohdan ja 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos kyseisessä säännöksessä esitetyt 
ehdot täyttyvät.

                                               
1 Seuraavat jäsenet olivat paikalla äänestyksessä: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, 
Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György 
Schöpflin, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (puheenjohtaja), Andrzej 
Wielowieyski.
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On hyvin mahdollista, että kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajan mainitsemat 
sopimustyypit täyttävät ehdot, mutta on mahdotonta vastata kysymykseen, ovatko yksittäiset 
tapaukset yhdenmukaisia 51 artiklassa esitettyjen ehtojen kanssa tulkintatilanteessa.


