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Valiokuntien puheenjohtajat ovat 211 artiklan 1 kohdan mukaisesti Klaus Heiner Lehnen 
välityksellä välittäneet tulkintapyynnön 192 artiklasta, joka koskee sitoutumattomien 
jäsenten asemaa koordinaattoreiden kokouksissa.

1. 192 artiklan alkuperä ja synty

192 artikla1 on esitelty edeltävän lainsäädäntökauden lopussa työjärjestyksen 
yleistarkistuksen yhteydessä toukokuussa 2009 (Richard Corbettin mietintö2). Kyseessä on 
ensimmäinen tähän saakka epävirallisesti sovelletun, valiokuntien koordinaattoreiden 
kokouksien koolle kutsumista koskevan käytännön virallistaminen. 192 artiklan 1 kohdassa 
todetaan seuraavaa: "Poliittiset ryhmät voivat valita yhden jäsenistään koordinaattoriksi." 
Siinä ei mainita mitään nimenomaisesti sitoutumattomien jäsenten osallistumisesta.

Nykyiset sitoutumattomia koskevat säännökset ilmaisevat poliittista tahtoa keskustelussa 
Richard Corbettin mietinnöstä. Itse asiassa Richard Corbettin mietintöä koskeva hanke 
sisälsi alun perin mahdollisuuden, että sitoutumattomat voisivat yhtä lailla nimetä 
kokouksiin kutsuttavan koordinaattorin, mutta säännös poistettiin, kun mietintö hyväksyttiin 
AFCO-valiokunnassa. Täysistunto on vahvistanut Richard Corbettin mietinnön suurella 
522 puoltavan äänen enemmistöllä.  

192 artiklan soveltamisesta on keskusteltu myös valiokuntien puheenjohtajakokouksessa3

lainsäädäntökauden alussa. Kokouksessa päädyttiin yhteisymmärrykseen yleisestä 
tulkinnasta, että sitoutumattomat eivät voi osallistua kokouksiin, koska heillä ei ole 
koordinaattoria.

2. Ongelmakohdat ja analyysi

Koska sitoutumattomien jäsenten osallistumista ei ole nimenomaisesti mainittu, 192 artiklan 
soveltaminen vaihtelee valiokunnasta toiseen ja nostaa esiin tasa-arvokysymyksen 
sitoutumattomien jäsenten kohtelusta. On huomioitava, että 192 artikla on suoraan 
vaikuttanut sitoutumattomien osallistumiseen koordinaattoreiden kokouksiin, joka on 
vähentynyt edeltävään lainsäädäntökauteen verrattuna. 

Tuomioistuimen mukaisesti4, syrjimättömyyden periaate kieltää, että vastaavanlaisia 
tilanteita käsiteltäisiin erilailla tai että toisenlaisia tilanteita käsiteltäisiin samalla tavalla 
varsinkin, jos kyseiset käsittelyt ovat objektiivisesti perusteltuja. 

On lisättävä, että sitoutumattomien jäsenten ja poliittisiin ryhmiin kuuluvien jäsenten 
välisessä kohtelussa on eroavuuksia parlamentin sisäisistä säännöksistä johtuen (erityisesti 
työjärjestyksen 24, 106, 68, 170 artikla). Säännöksien ei pitäisi vaikuttaa perusteetta 
sitoutumattomien parlamenttijäsenyyden harjoittamisen edellytyksiin sen tähden, että he 
                                               
1  Teksti on tämän asiakirjan liitteenä 2.
2  Richard Corbettin mietintö TA -0359-2009, hyväksytty 6.5.2009
3 Ks. liite 3: ote 15. syyskuuta 2009 päivätystä pöytäkirjasta – PV\769940FR.doc, 10.2 kohta.
4 Ks. erityisesti tuomioistuimen 28. kesäkuuta 1990 antama tuomio asiassa C-174/89, Hoche Kok..s. I-2681, 
25 kohta.
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eivät kuulu poliittiseen ryhmään. Etupäässä parlamentille lankeaa näiden sisäisten 
menettelyjen yhteydessä tehtävä tutkia, ovatko kohtelun eroavuudet välttämättömiä 
parlamentin noudattaessa oikeutettuja tavoitteita erityisesti yleisen poliittisen tahdon 
ilmaisussa ja kompromissin ilmetessä.1 Säännökset on vahvistettu työjärjestyksen 
tarkistuksen yhteydessä vuonna 2009.

AFCO:n sihteeristö on kesäkuussa 2011 toteuttanut kyselyn, joka koskee sitoutumattomien 
asemaa koordinaattoreiden kokouksissa. Sen mukaan parlamentin 20 valiokunnassa vain 
3:ssa sallitaan sitoutumattomien osallistuminen tarkkailijoina noudattaen poliittisten 
ryhmien puheenjohtajakokouksien mallia, joka sallii sitoutumattomien edustajan 
osallistumisen ilman äänestysoikeutta (työjärjestyksen 24 artikla). Vaikka suurin osa 
valiokunnista ei hyväksy sitoutumattomia koordinaattoreiden kokouksiin, tiedonvälitys 
varmistetaan yleensä hyvin, jotta sitoutumattomilta ei riistettäisi heidän parlamentaarisia 
oikeuksiaan. Enemmistö (13) valiokunnista on päätynyt kutsumaan sitoutumattomien 
sihteeristön koordinaattoreiden kokouksiin ja sillä tavoin sisällyttämään sitoutumattomat 
tiedonkulun piiriin. Koska 7 valiokuntaa ei kutsu sihteeristöä mukaan, sitoutumattomille 
toimitetaan kokousten asialista ja tulokset, poikkeuksena 2 valiokuntaa, jotka eivät lähetä 
asialistaa sitoutumattomille. 

Koskien 192 artiklan 2 kohtaa, joka ennakoi mahdollisuutta "valtuuttaa koordinaattorit 
tekemään tiettyjä päätöksiä lukuun ottamatta mietintöjen, lausuntojen ja tarkistusten 
hyväksymistä koskevia päätöksiä", sama kysely on osoittanut, että vain 2 valiokuntaa on 
valtuuttanut koordinaattorit tekemään päätöksiä. Mitä tulee 18 valiokuntaan, jotka eivät 
virallisesti ole antanut valtuuksia, puolet niistä lupaa hyväksyttää tehdyt päätökset 
jälkikäteen, toinen puoli saa koordinaattorien päätökset vain tiedokseen. Näiden 
9 valiokunnan menettelytapa herättää kysymyksen legitimiteetistä 192 artiklan käyttöönoton 
johdosta, joka antaa koordinaattoreiden kokouksille oikeuden "valmistella päätöksiä, jotka 
valiokunnan on määrä tehdä", mutta ei tehdä päätöksiä sen puolesta tietyn valtuuskunnan 
poissa ollessa.

Kyselyn yhteydessä ilmeni, että mahdollisuus valtuuttaa koordinaattoreita on yleisesti 
tuntematon sääntö, vaikka käytännössä valtuutusjärjestelmä toimii kaikissa valiokunnissa. 

Koskien sitoutumattomien osallistumista koordinaattoreiden kokouksiin artiklan synty
kuvaa selvästi parlamentin aietta rajoittaa osallistumista poliittisiin ryhmiin tarjoten 
mahdollisuuden kutsua varapuheenjohtajat neuvonantajiksi (192 artiklan 2 kohta). Kysymys 
sitoutumattomien osallistumisesta kokouksiin liittyy joka tapauksessa suoraan kysymykseen 
koordinaattoreiden päätösvallasta.

Koskien päätösvaltaa 192 artiklan 2 kohdassa on vain kaksi tapaa tehdä päätöksiä: 
1. valiokunnan oma päätös, 2. koordinaattoreiden valtuuskunta (lukuun ottamatta 
mietintöjen, lausuntojen tai tarkistusten hyväksymistä). Teksti antaa selvästi 
koordinaattoreiden kokouksille valmistelevan roolin ilman omaa päätösvaltaa, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa valiokunta haluaisi valtuuttaa päätösvaltansa koordinaattoreille. 
Ollakseen täydellisesti 192 artiklan mukainen, valtuuskunta olisi muodostettava virallisesti 

                                               
1 Vrt. tuomioistuimen 2. lokakuuta 2001 antama tuomio yhdistetyissä asioissa T-222/99, T-327/99 ja T-329/99 
(erityisesti kappaleet 156, 157, 165, 202)
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etukäteen ja valiokunnan kokousten pöytäkirjassa mainittuna tai siihen liitettynä. Siinä 
tapauksessa, koska sitoutumattomat jäsenet osallistuvat mandaatin hyväksymiseen, ne 
valtuuttavat sen tähden myös päätösvaltansa. Jos mandaattia ei ole muodostettu etukäteen, 
koordinaattoreiden päätökset on tehtävä suosituksina ja asetettava kaikkien valiokunnan 
sitoutumattomien jäsenten hyväksyttäviksi jälkikäteen. Jos mandaatti on muodostettu tai 
päätökset on hyväksytty jälkikäteen, legitimiteettikysymystä päätöksistä ilman 
sitoutumattomien osallistumista koordinaattoreiden kokouksiin ei tarvitse enää esittää.

3. Tulkinta

Sitoutumattomat jäsenet eivät muodosta 30 artiklan mukaista poliittista ryhmää eivätkä voi 
siten nimetä joukostaan koordinaattoreita, jotka ovat ainoita jäseniä, joilla on oikeus 
osallistua koordinaattoreiden kokouksiin. 

Koordinaattoreiden kokouksien tehtävänä on valmistella valiokunnan päätökset eivätkä ne 
voi korvata sen kokouksia, lukuun ottamatta nimenomaista valtuuskuntaa. Siten 
koordinaattoreiden kokouksissa tehtävät päätökset on käsiteltävä valtuuskunnassa 
etukäteen. Jos valtuuskuntaa ei ole, koordinaattorit eivät voi hyväksyä muuta kuin 
suosituksia, joihin tarvitaan valiokunnalta virallinen hyväksyntä jälkikäteen.

Joka tapauksessa sitoutumattomien jäsenten tiedonsaanti on syrjimättömyyden periaatteen 
mukaisesti taattava välittämällä tietoa ja asettamalla sitoutumattomia jäseniä edustava 
sihteeristön jäsen koordinaattoreiden kokouksiin.
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LIITE 1

Kirjeluonnos parlamentin puhemies Jerzy Buzekille

Arvoisa puhemies

Valiokuntien puheenjohtajat ovat 211 artiklan 1 kohdan mukaisesti Klaus Heiner Lehnen 
välityksellä välittäneet tulkintapyynnön 192 artiklasta, joka koskee sitoutumattomien 
jäsenten asemaa koordinaattoreiden kokouksissa.

192 artikla on esitelty edeltävän lainsäädäntökauden lopussa työjärjestyksen 
yleistarkistuksen yhteydessä toukokuussa 2009 (Richard Corbettin mietintö1). Kyseessä on 
ensimmäinen tähän saakka epävirallisesti sovelletun, valiokuntien koordinaattoreiden 
kokouksien koolle kutsumista koskevan käytännön virallistaminen. 192 artiklan 1 kohdassa 
todetaan seuraavaa: "Poliittiset ryhmät voivat valita yhden jäsenistään koordinaattoriksi." 
Siinä ei mainita mitään nimenomaisesti sitoutumattomien jäsenten osallistumisesta 
kokouksiin.

Nykyiset sitoutumattomia koskevat säännökset ilmaisevat poliittista tahtoa keskustelussa 
Richard Corbettin mietinnöstä. Itse asiassa Richard Corbettin mietintöä koskeva hanke 
sisälsi alun perin mahdollisuuden, että sitoutumattomat voisivat yhtä lailla nimetä 
kokouksiin kutsuttavan koordinaattorin, mutta säännös poistettiin, kun mietintö hyväksyttiin 
AFCO-valiokunnassa. Täysistunto on vahvistanut Richard Corbettin mietinnön suurella 
522 puoltavan äänen enemmistöllä.

192 artiklan soveltamisesta on keskusteltu myös valiokuntien puheenjohtajakokouksessa2

lainsäädäntökauden alussa. Kokouksessa päädyttiin yhteisymmärrykseen yleisestä 
tulkinnasta, että sitoutumattomat eivät voi osallistua kokouksiin, koska heillä ei ole 
koordinaattoria.

192 artiklan soveltaminen kuitenkin vaihtelee valiokunnasta toiseen ja nostaa esiin tasa-
arvokysymyksen. Olisi siis järkevää muodostaa virallinen tulkinta 192 artiklan käytön 
yhdenmukaistamiseksi. 

Koskien sitoutumattomien osallistumista kokouksiin, artiklan synty kuvaa selvästi 
parlamentin aietta rajoittaa osallistumista poliittisiin ryhmiin tarjoten mahdollisuuden 
kutsua varapuheenjohtajat neuvonantajiksi (192 artiklaa 2 kohta). Kysymys 
sitoutumattomien osallistumisesta kokouksiin liittyy joka tapauksessa suoraan kysymykseen 
koordinaattoreiden päätösvallasta.

                                               
1  Richard Corbettin mietintö, TA-0359-2009, hyväksytty 6. toukokuuta 2009.
2 Ks. ote 15. syyskuuta 2009 päivätystä pöytäkirjasta - PV\769940FR.doc, 10.2 kohta.



PE467.278v01-00 6/9 DT\871608FI.doc

FI

Koskien päätösvaltaa 192 artiklan 2 kohdassa on vain kaksi tapaa tehdä päätöksiä: 
1. valiokunnan oma päätös, 2. koordinaattoreiden valtuuskunta (lukuun ottamatta 
mietintöjen, lausuntojen tai tarkistusten hyväksymistä). Teksti antaa selvästi 
koordinaattoreiden kokouksille valmistelevan roolin ilman omaa päätösvaltaa, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa valiokunta haluaisi valtuuttaa päätösvaltansa koordinaattoreille. 
Ollakseen täydellisesti 192 artiklan mukainen, valtuuskunta olisi muodostettava virallisesti 
etukäteen ja valiokunnan kokousten pöytäkirjassa mainittuna tai siihen liitettynä. Siinä 
tapauksessa, koska sitoutumattomat jäsenet osallistuvat mandaatin hyväksymiseen, ne 
valtuuttavat sen tähden myös päätösvaltansa. Jos mandaattia ei ole muodostettu etukäteen, 
koordinaattoreiden päätökset on tehtävä suosituksina ja asetettava kaikkien valiokunnan 
sitoutumattomien jäsenten hyväksyttäviksi jälkikäteen. Jos mandaatti on muodostettu tai 
päätökset on hyväksytty jälkikäteen, legitimiteettikysymystä päätöksistä ilman 
sitoutumattomien osallistumista koordinaattoreiden kokouksiin ei tarvitse enää esittää.  

Johtopäätöksenä AFCO-valiokunta on ... pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt ... nimissä 
seuraavan tulkinnan työjärjestyksen 192 artiklasta: 

"Sitoutumattomat jäsenet eivät muodosta 30 artiklan mukaista poliittista ryhmää eikä voi 
siten nimetä joukostaan koordinaattoreita, jotka ovat ainoita jäseniä, joilla on oikeus 
osallistua koordinaattoreiden kokouksiin.

Koordinaattoreiden kokouksien tehtävänä on valmistella valiokunnan päätökset eivätkä ne 
voi korvata sen kokouksia, lukuun ottamatta nimenomaista valtuuskuntaa. Siten 
koordinaattoreiden kokouksissa tehtävät päätökset on käsiteltävä valtuuskunnassa 
etukäteen. Jos valtuuskuntaa ei ole, koordinaattorit eivät voi hyväksyä muuta kuin 
suosituksia, joihin tarvitaan valiokunnalta virallinen hyväksyntä jälkikäteen. 

Joka tapauksessa sitoutumattomien jäsenten tiedonsaanti on syrjimättömyyden periaatteen 
mukaisesti taattava välittämällä tietoa ja asettamalla sitoutumattomia jäseniä edustava 
sihteeristön jäsen koordinaattoreiden kokouksiin."

Kunnioittavasti,

Carlo Casini



DT\871608FI.doc 7/9 PE467.278v01-00

FI

Liite 2
Ote työjärjestyksen 192 artiklasta

Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - maaliskuu 2011 Tulostettava versio 1402 k

SISÄLTÖ
ASIAHAKEMISTO
TARVITTAVAT TIEDOT

VII OSASTO: VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT

1 LUKU: VALIOKUNNAT – ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT

192 artikla: Valiokunnan koordinaattorit ja varjoesittelijät

1.    Poliittiset ryhmät voivat valita yhden jäsenistään koordinaattoriksi. 

2.    Puheenjohtaja pyytää tarpeen vaatiessa valiokunnan koordinaattoreita valmistelemaan päätöksiä, jotka 
valiokunnan on määrä tehdä, erityisesti menettelystä ja esittelijöiden ja valmistelijoiden nimittämisestä. Valiokunta 
voi valtuuttaa koordinaattorit tekemään tiettyjä päätöksiä, lukuun ottamatta mietintöjen, lausuntojen ja tarkistusten 
hyväksymistä koskevia päätöksiä. Varapuheenjohtajat voidaan kutsua valiokunnan koordinaattoreiden kokouksiin 
neuvonantajina. Koordinaattorit pyrkivät yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyteen ei päästä, he voivat toimia vain 
sellaisen enemmistön tuella, joka selvästi edustaa valiokunnan suurta enemmistöä, kun otetaan huomioon eri 
poliittisten ryhmien suhteellinen osuus. 

3.    Poliittiset ryhmät voivat nimetä kutakin mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa mietinnön käsittelyn 
etenemistä ja pyrkii valiokunnassa sovintoratkaisuihin ryhmän puolesta. Heidän nimensä on ilmoitettava 
valiokunnan puheenjohtajalle. Valiokunta voi koordinaattoreiden ehdotuksesta erityisesti päättää, että 
varjoesittelijä on mukana pyrittäessä pääsemään sopimukseen neuvoston kanssa tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen. 

Viimeisin päivitys: 12. toukokuuta 2011
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Liite 3
Ote pöytäkirjasta 

Strasbourg, 15. syyskuuta 2009

VALIOKUNTIEN PUHEENJOHTAJAKOKOUS

Kokous 15. syyskuuta 2009 Strasbourgissa

Pöytäkirja

10.2 Valiokuntien koordinaattoreiden kokoukset, sitoutumattomat jäsenet

PUHEENJOHTAJA viittasi työjärjestyksen 192 artiklaan, jonka mukaan poliittiset ryhmät 
voivat valita yhden jäsenistään koordinaattoriksi. Näin ollen on selvää, että sitoutumattomat 
jäsenet eivät voi toimia koordinaattoreina eivätkä näin ollen voi osallistua näihin kokouksiin. 
AFCO-valiokunnan äänestyksessä on nimenomaisesti hylätty tarkistus, joka koski 
sitoutumattomien jäsenten mahdollisuutta nimetä koordinaattori. 

Tämä tilanne ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että sitoutumattomilta jäseniltä evätään heidän 
parlamentaariset oikeutensa Euroopan parlamentin jäseninä. Valiokuntien olisi varmistettava 
omia menettelyitään soveltaen, että sitoutumattomia jäseniä kuullaan keskeisistä asioista 
hyvissä ajoin ennen koordinaattoreiden kokousta. Tämä voisi tapahtua siten, että valiokunnan 
puheenjohtaja tai valiokunnan sihteeristö tiedustelee sitoutumattomilta jäseniltä heidän 
mahdollisia intressejään. Koordinaattorit toimittavat pääsääntöisesti ehdotuksensa 
valiokunnalle. Kaikilla valiokunnan jäsenillä on oikeus ehdottaa muutoksia tähän 
ehdotukseen. Valiokunta tekee lopullisen päätöksen koordinaattorien ehdotuksista ja voi 
muuttaa niitä tarvittaessa. PUHEENJOHTAJAn mukaan työjärjestystä on muutettava, mikäli 
sitoutumattomat jäsenet haluavat oikeuden osallistua koordinaattoreiden kokouksiin. 

AFCO-valiokunnan varapuheenjohtaja TRZASKOWSKI vahvisti puheenjohtajan tulkinnan, 
jonka mukaan sitoutumattomilla jäsenillä ei ole oikeutta nimetä koordinaattoria. Hän ehdotti, 
että yhteisenä vähimmäissääntönä sitoutumattomia jäseniä informoitaisiin välittömästi 
koordinaattoreiden kokouksen jälkeen.

CULT-valiokunnan puheenjohtaja PACK korosti, että tarvitaan kaikkien valiokuntien 
yhtäläistä lähestymistapaa, joka noudattelisi puheenjohtajan ehdotusta. 

PUHEENJOHTAJA totesi, että valiokuntien puheenjohtajien kesken vallitsi yhteisymmärrys 
asiasta.

Seuraavaksi siirryttiin käsittelemään kysymystä siitä, montako koordinaattoria poliittisilla 



DT\871608FI.doc 9/9 PE467.278v01-00

FI

ryhmillä voi olla, ja PUHEENJOHTAJA viittasi työjärjestyksen 192 artiklaan, jossa todetaan, 
että poliittiset ryhmät voivat valita yhden jäsenistään koordinaattoriksi. On kuitenkin 
tilanteita, joissa yleensä käytännön syistä poliittisen ryhmän varakoordinaattori osallistuu 
kokouksiin. Näin ollen PUHEENJOHTAJA ehdotti, että poliittista ryhmää voi edustaa 
ainoastaan yksi koordinaattori. Paikalla oleva varakoordinaattori ei voi edustaa poliittista 
ryhmää kokouksessa, jossa varsinainen koordinaattori on läsnä. 

ENVI-valiokunnan puheenjohtaja LEINEN ehdotti, että AFCO-valiokunta esittäisi tulkintansa 
asiasta.

IMCO-valiokunnan puheenjohtaja HARBOUR kannatti puheenjohtajan pragmaattista 
lähestymistapaa varakoordinaattorin mahdolliseen osallistumiseen. Järjestely mahdollistaisi 
sen, että varakoordinaattori saisi kokemusta ja voisi korvata varsinaisen koordinaattorin tämän 
poissa ollessa, minkä ansiosta koordinaattoriryhmä voisi hallinnoida työtään moitteettomasti.

ECON-valiokunnan puheenjohtaja BOWLES pyysi, että sovellettaisiin lähestymistapaa, joka 
olisi johdonmukainen sitoutumattomien jäsenten osallistumista koskevan lähestymistavan 
kanssa.

PUHEENJOHTAJA korosti jälleen kerran, että oikeus nimetä koordinaattori liittyy 
olennaisesti poliittisen ryhmän olemassa oloon. 

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja BERÈS ehdotti, että ainoastaan yhdellä henkilöllä 
poliittista ryhmää kohden olisi oikeus puhua, jotta varmistettaisiin poliittisten ryhmien 
tasavertainen kohtelu.

TRAN-valiokunnan puheenjohtaja SIMPSON ilmoitti olevansa samaa mieltä siitä, että 
sitoutumattomilla jäsenillä, jotka eivät kuulu poliittisiin ryhmiin, ei ole oikeutta nimetä 
koordinaattoria. Varakoordinaattorien osallistumisesta hän ehdotti, että varakoordinaattori 
voisi osallistua ainoastaan siinä tapauksessa, että varsinainen koordinaattori ei osallistu. 

PUHEENJOHTAJA totesi, että varakoordinaattorien osallistumisesta ei ole päästy 
yhteisymmärrykseen, ja ehdotti, että toimielinasioiden valiokuntaa voitaisiin pyytää antamaan 
tulkinta työjärjestyksestä tai ehdottamaan asianmukaista muutosta. 

Lopuksi hän siirtyi käsittelemään valiokuntien varapuheenjohtajien läsnäoloa 
koordinaattoreiden kokouksessa ja viittasi työjärjestyksen 192 artiklaan, jonka mukaan heillä 
ei ole oikeutta osallistua, mutta artiklassa mainitaan nimenomaisesti, että varapuheenjohtajat 
voidaan kutsua osallistumaan neuvonantajina. 


